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 ๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
       
  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ประกอบด้วย        
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ  เป็น
กรรมการ  หัวหน้าสำนักปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จำนวน  2  
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  โดยมีขั้นตอน และให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

  ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสมีดังนี้ 

  ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนทำการ
สำรวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำเพ่ิมหรือไม่จำเป็นต้องทำ
หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวน
บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรนำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณ
อัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้าง เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงานใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่อ
อุปกรณ์ นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี
ดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังลด-เพ่ิมจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มี
อัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไป
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึง
จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน ในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรากำลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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   3.1.1  พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
  (1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล 
  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
                          ความจำเป็นและสมควร” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ดังนั้นจึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดตาม
กฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาสังคม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ ตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว       การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค        การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
  3.1.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  มาตรา ๒๘๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ บริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศส่วนรวม จึงต้องมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเท่ากันเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหมวดที่  2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่และหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 (4) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 (7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
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 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
                       ผู้ด้อยโอกาส 
 (12) การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
 (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (14) การส่งเสริมกีฬา 
 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (18) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถานรวมรวมนำ 
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 
                       สาธารณสถานอื่น ๆ 
 (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 
                       สิ่งแวดล้อม 
 (25) การผังเมือง 
 (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (28) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (29) การควบคุมอาคาร 
 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความ 
                       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 
                       กำหนด  
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  ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงได้มีการวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระ
งาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่
เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้
กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ดังนี้ 

  พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำหนดตำแหน่ง แต่
ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 
  สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
  สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
  สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
  สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนดพนักงานจ้างจะ
มี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ด้วยบริบท ขนาด 
และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  3.1.3 กฎหมายอ่ืน  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  “มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้” 
  ตามท่ีรัฐบาลได้จัดสรรรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เดิมเป็นรายการที่ระบุวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ต้องนำ
มาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่ได้เปลี ่ยนแปลงโดยให้นำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายทำให้วงเงิน
งบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อนำภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจา่ย
แล้ว จะมีอัตราลดต่ำลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริงขึ้นได้นั้น     กรณีดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นข้อแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พึงระวังการกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงระวังการกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ
นโยบายรัฐบาลที่อาจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทำให้ภาระค่าใช้จ่าย 
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ด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 ไม่สะท้อนกรอบวงเงินที่แน่นอน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะทำให้ฐานงบประมาณรายจ่ายลดลงจนอาจทำให้ภาระค่าใช้จา่ย
ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกินกว่าร้อยละ 40  ขึ้นได ้
  เพราะฉะนั้นต้องควรพึงระวังการกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล หากในอนาคต
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการกำหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ขึ้นอาจทำให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 
40 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตขึ้นได้  

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 และเพ่ือเป็นการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 
ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 



๙ 

 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.1.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป็นไปตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื ่อประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
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ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ     
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ      
     ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
     ที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 
     ประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
     และการจัดการตนเอง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ 
      สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
     ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 
     ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
    และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก 
     ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    
     สำนึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
    เสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส จึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 



๑๓ 

 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.๑.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั ้งในระดับกลุ ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
      และยั่งยืน  



๑๔ 

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
      ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
  1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ในปี 2564 เพิ ่มขึ ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.)  ต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3.  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภ าพและ เสร ิ มสร ้ า งธรรมาภ ิบาล ในการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
 
 



๑๕ 

 

  5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
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  3.1.6 แผนพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน์   “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน”  
  เป้าประสงค์ของจังหวัด   จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยมีการขยายตัว  ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดน มีความมั่นคงและปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นภายใต้การร่วมอยู่กันเป็นประชาคมอาเซียน 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิม และขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ 
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยาย 
               มูลค่าการค้าชายแดน 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ชุมชน 
               เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
  3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
  2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                         แข่งขัน 
  3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
  5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน  
                         และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาสทางการ    
                         ตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
  2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้         
                         ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการ    
               แข่งขันทางธุรกิจ 
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  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ  
                         ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมี 
               คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการอำนวย       
                         ความสะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศ 
                         เพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     
                       (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 
  6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบ  
                         โลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South  
                         Economic Corridor) 
  7. พัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน 
  8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ  
                         ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เป้าประสงค ์
  1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ 
  1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับ 
                         คุณภาพชีวิตด้าน การศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
  3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม 
                         อาเซียน 
  5. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญ 
                         ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
  6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ 
                        เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค ์
  จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิด 
ภาวะโลกร้อน 



๑๘ 

 

 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
        1.1 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุงทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        1.2 สร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้   3  อย่าง ประโยชน์   4  อย่าง และเพาะชำกล้าไม้เพ่ือ   
                                     แจกจ่ายแก่ประชาชน และหน่วยงานนำไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
        2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ 
        2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ 
        2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน  
                                     และไฟป่า 
        3.2 ผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
  เป้าประสงค ์
  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
  2. ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 
  3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ 
                         จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2. บูรณาการสกัดการนำเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จัดกุมผู้ค้า บำบัดผู้เสพ 
  3. บูรณาการทำงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 



๑๙ 

 

  4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำท้องที่ ข้าราชการในพื้นท่ี ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียมความ 
                         พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 
ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
 



๒๐ 

 

  3.1.7. แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยามีภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด จึงมีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ปัจจุบันการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ คือแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  

           อำเภอเมืองพะเยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่ใจและอำเภอภูกามยาว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอกคำใต้ และอำเภอ
งาว (จังหวัดลำปาง) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังเหนือ (จังหวัดลำปาง) อำเภอเมืองพะเยาแบ่งเขตการปกครอง
ย่อยออกเป็น 15 ตำบล 157 หมู่บ้าน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง  

  เป้าหมายการพัฒนา : เมืองแห่งการท่องเที่ยว เกี่ยวเนื่องเศรษฐกิจชุมชน ผู้คนเปี่ยมสุข 
  พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวรวมถึงแหล่งท่องเที ่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ อย่างเป็นระบบ สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงการเรียนรู้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน การท่องเที่ยว เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
  2. ส่งเสริมและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมเป็นเจ้าของและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การตลาด การระดมทุน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้เกิดพลังการ
พัฒนาจากควาทมต้องการของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีมาหนุนเสริมใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ และป่าไม้ 

  วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท์ ปลอดภัย มีความมั่นคง
ในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยว ภายใต้การ

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


๒๑ 

 

พัฒนาที่อนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถึชุมชนมีเอกลักษณ์
โดดเด่นทรงคุณค่า 
                     ประเด็นการพัฒนาอำเภอ   
             1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ประเพณีให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร สินค้า
ชุมชน และสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และเพ่ิมมูลค่าภายใต้หลักปรัชญาของ 
             3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหา
ทางสังคมในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
  4. ส่งเสริม พัฒนา รักษา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เป็นระบบ ให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่ร่มรื่น สะอาด (Green and Clean City) ภายใต้การบูรณาการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง         
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประเด็นการพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา ส่วนหนึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาของตำบลแม่ใส 
และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้จัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
เป็นสำคัญ  ดังนั้นจึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดตาม
กฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้  
  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

                   ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 



๒๒ 

 

                   ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
  3.1.8 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   วิสัยทัศน์ “ การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง   
                                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีมีการศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”    

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ            
ท่องเที่ยวและการลงทุน 
  2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน 
  3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อสร้าง
หลักประกันความม่ันคง 
  7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



๒๓ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื ่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
  3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ 
   1) หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 
         2) หมู่บ้านเห็นความสำคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา 
                          ท้องถิ่น 
         3) สิ่งแวดล้อมชุมชนดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม 
         4) หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
       5) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการที่ดี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
จึงได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนด
ไว้ ดังนี้  

 



๒๔ 

 

  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การนำส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.1.9 แผนพัฒนาตำบลแม่ใส 

   วิสัยทัศน์  “การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ที่ดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”      

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาตำบลแม่ใส  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้
ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาถึงความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น  ในช่วงระยะเวลาสี่ปี  (พ.ศ. 
2561  -2564)  โดยได้กำหนดออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์   20  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 



๒๕ 

 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   1.1 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง  การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพใน                            
การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โทรคมนาคม  ไฟฟ้า และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                                     อ่ืนๆ 
   1.3 พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ระบบประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน  
                                     การเกษตร 
   1.4 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหา 
                                     ด้านสาธารณสุข 
   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันความ 
                                     มั่นคง 
   2.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ 
                                     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา 
                                     ทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการกำจัด 
       ขยะน้ำเสีย หมอกควัน ฯลฯ 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ                             
                            ทรัพยส์ิน 
   4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                   
   4.3 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความ                            
                            ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัย   
                                      ธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการด้านส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
   5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 



๒๖ 

 

              เป้าประสงค์ 
    1  หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 
         2  หมู่บ้านเห็นความสำคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ                          
                          ปัญญาท้องถิ่น 
                   3  สิ่งแวดล้อมชุมชนดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม 
         4  หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
       5  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการที่ดี 

  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใสตามแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 ด้าน จะ
ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่ใส โดยกำหนดตำแหน่งดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โทรคมนาคม  ไฟฟ้า และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร
พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ตำแหน่งข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีดังนี้ 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)  
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด)  
  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง (ภารกิจ) 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
  ตำแหน่ง  พนักงานสูบน้ำ (ทั่วไป) 
  จากแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เช่นก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเข้า  ท่อระบายน้ำ  พัฒนาการขยายระบบประปาหรือก่อสร้างประปาบาดาล



๒๗ 

 

หมู่บ้านพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า  พัฒนาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร พัฒนาการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษ ตร  
โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต อบต .  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 - ม.12   โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร  เพื่อให้การ
พัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงกำหนดกรอบ
อัตรากำลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่  2   

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  1.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาด้าน   
                      สาธารณสุข 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 
  1.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลัก 
                    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการ 
             ประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ตำแหน่งข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีดังนี้ 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล )  
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ                                   
                        สิ่งแวดล้อม) 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ) 
  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพื่อการส่งเสริมด้านการศึกษา  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชนและสังคมเช่น โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ   โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน  โครงการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาให้มีโครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก 
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน  โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังโรค โครงการส่งเสริม
อาชีพ  โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี  โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตร  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุและคนพิการ
เพื่อให้การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสให้มีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปีเพ่ือให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2  
  



๒๘ 

 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะเกี่ยวกับการกำจัดขยะ                                  
                 น้ำเสีย หมอกควัน ฯลฯ 
  ตำแหน่งข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีดังนี้ 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)  
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)   
  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

  จากแนวทางการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการให้ดีขึ้น  ประชาชนที่มารับ
บริการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  โครงการเก็บขยะให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 12  เพื่อเป็นการรณรงค์และรักษา
ความสะอาด  ทำให้ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยจากสารเคมี  โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-12  เป็นการรณรงค์และรักษาความสะอาด  ประชาชนมีที่สำหรับทิ้งขยะที่เหมาะสมและมี
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่  ตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงกำหนดกรอบ
อัตรากำลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่  3 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  4.3 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความปรองดอง  
                           และสมานฉันท์ของคนในชาติเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ และ                        
                 สาธารณภัยต่าง ๆ 
  ตำแหน่งข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีดังนี้ 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)  
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองคลัง)  
  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 



๒๙ 

 

  ตำแหน่ง  นักวิชการพัสดุ  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพื ่อส่งเสริมป้องกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการ
ประกอบพิธีการส่งเสริม  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล
แม่ใส  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาของตำบลแม่ใส  เด็ก  เยาวชน   ประชาชนได้มีกิจกรรมทำร่วมกันและ
เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โครงการเข้าค่ายศึกษา
และศึกษาดูงานเยาวชนแม่ใสสดใสห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด  เพื่อให้เยาวชนตำบลแม่ใสได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เอดส์และยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดพะเยา  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  สามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่  และสามารถสร้างความยั่งยืนไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวน
กลับเข้ามาก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนในพื้นที่ โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  เพื่อแก้ไขปัญหา
และติดตามผู้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดในพื้นที ่รายใหม่และรายเก่ามิให้หวนกลับมาอีก  โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน  เพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดสร้าง
ความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินสร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน  ส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  เช่น  เทศกาล
สงกรานต์  เทศกาลปีใหม่  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง  ๆ  ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยบนท้องถนน  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการและ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนน  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนน  จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผ น
ยุทธศาสตร์ที่  4 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการด้านส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
  5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ตำแหน่งข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีดังนี้ 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด) 
  ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง 
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)  
  ตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) 
  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิชการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 



๓๐ 
 

  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  
  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหน่ง  ครู 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
                     ตำแหน่ง  ผูช้่วยนักจัดการงานช่าง  (ภารกิจ) 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) 
  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  ตำแหน่ง  พนักงานสูบน้ำ (ทั่วไป) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านบริหาร
จัดการที่ดีตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.  โครงการปรับปรุงห้องทำงาน อบต. สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน  
น่าใช้บริการ  ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการสถานที่ทำงานมีความน่าอยู่ เอ้ือ
ต่อการทำงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินงานของ อบต. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.  โครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง อบต. จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 

  จากการวิเคราะห์ว่า เพื่อบรรลุถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์จะต้องดำเนินการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปริมาณงาน  
มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้  เพื่อประกอบการกำหนดจำนวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์รวมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน สิ่งไหนที่จะทำ
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเราก็ต้องทำ  ในการกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการ/โครงการ และปริมาณงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นจะต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานในองค์กร  คือการวางคนให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ  
นำพาองค์กรประสบกับความสำเร็จ  งานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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  3.1.10 นโยบายรัฐบาล 

  รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ โดยได้เสริมสร้างและ
กำหนดขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ โดยการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู้ยุคองค์กรดิจิทัลและองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากรและการบริการตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชนโดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้เข้มแข็ง 
และมุ่งเน้นประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล โดยให ้
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 20 ปีและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   

  เนื ่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นองค์กรที ่มีความใกล้ชิดประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดสมรรถนะในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้
เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว การพัฒนาบุคลากร และการกำหนดอัตรากำลังคน ในองค์กร จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส มีความตระหนักในขีดความสามารถที่จะรองรับนโยบาย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
โดยได้จัดสรรอัตรากำลังคน ให้พร้อมโดยบรรจุกำลังคนไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 
  3.1.11 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  

  นายสันติ  สารเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส ในวันที่ 15  พฤศจิกายน   2555   ดังนี้ 

                     การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   ( พ.ศ. 2555 - 2559 )   ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เพ่ือต้องการเห็นสังคมไทยเป็น
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดำรงไว้ซึ ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และอยู่ภายใต้
ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี  ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด  และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื ่องที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้  โดย ผ่านทางท่านประธานสภา 
อบต.ฯ ไปยังท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ใสในโอกาสต่อไป จึงได้กำหนดแนวนโยบายต่าง  ๆ   ไว้ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ   และมีการพัฒนาความรู้และ 

ทักษะฝีมือแรงงาน   มองหาลู่ทางการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการตลาด  ลดปัญหาการว่างงาน  ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ เป็นแบบอย่าง  รวมไปถึงความต้องการให้ตำบลแม่ใส  มีการพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1  ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนกว่าเดิม และทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

1.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  มีเงินหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4  ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 
1.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายได้  นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
1.6  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
1.7  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่ใส  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
2.  นโยบายด้านสังคม 

  เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร  ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยให้
การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน   มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนตำบลแม่ใส  ทั้งเด็ก  เยาวชน  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้ตำบล  แม่ใส
ตำบลที่สะอาด  ไร้มลพิษ   ปลอดยาเสพติด  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดย
การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งระดับเด็กเยาวชนและประชาชน
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการจัดให้มีงานประเพณีต่าง ๆ ของตำบล
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี    ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามัคคีในชุมชน  โดยจัดให้มีลานกีฬา 
                  พร้อมอุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน 
  2.2 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เช่น  การเต้นแอโรบิค การฟ้อนเจิง รำวงย้อนยุค และอ่ืน ๆ  
  2.3 ส่งเสริมกีฬาสามัคคีในตำบลและกีฬาในระดับอื่น ๆ  
  2.4 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชน  และกีฬาเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดและสร้าง          
        ความสามัคคีในชุมชน 
  2.5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ใส 
  2.6 อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชน 
  2.7 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี 
  2.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 
  2.9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ 
  2.10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
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  2.11 สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท  และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
          ให้แก่ประชาชน 
  2.12 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของตำบล  และจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
  2.13  โครงการฝึกอบรม  และฝึกทบทวนให้ความรู้แก่ อปพร. 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ให้บริการและจัดการกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน   เนื่องมาจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการจัดหาและการบำรุงรักษาโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ผลักดันให้มีการจัดระบบทางด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน   มีเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้ได้มาตรฐานมีการคมนาคมที่ปลอดภัย   จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอโดยการขุดลอกลำคลอง    
ลำห้วยต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายการเกษตรเพื่อการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้สะดวก                           
                  ยิ่งขึ้น 
  3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในตำบลแม่ใส  ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  3.3 จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟสัญญาณจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลแม่ใส เพ่ือความ 
                  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนตำบลแม่ใส 
  3.4 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในตำบล 

4. นโยบายด้านแหล่งน้ำ 
  4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคในตำบลแม่ใสให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  4.2 ก่อสร้างสะพาน  และวางท่อระบายน้ำเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาน้ำ  
        ท่วม 
  4.3 จัดทำโครงการเทดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ  เพื่อให้น้ำไหลโดยสะดวก 
  4.4 จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมือง หรือแปล่งน้ำที่ตื้นเขิน และสร้างฝายเก็บน้ำ เพ่ือป้องกัน  
        ปัญหาน้ำท่วม  และปัญหาภัยแล้ง 

  5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  5.1 อบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ 
  5.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ อสม.ตำบลแม่ใส 
  5.4 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.5 โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.6 โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 
  5.7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน 
  5.8 โครงการสนับสนุนงานแพทย์แผนไทย 
  5.9 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพชาวตำบลแม่ใส 
  5.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 
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  5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  5.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ 
  5.13 โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลแม่ใส 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนาการทำงานได้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรดา้น
วัสดุ   อุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรได้รับรู้ข่าวสารได้ดี
ยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง   การทำประชาพิจารณ์ หรือการประชามติในกรณีที่เรื่องต่าง  ๆ  มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
  6.2 อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกองค์การบริหาร  
        ส่วนตำบลให้มีความรู้  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 
                 ประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเข้าสู่ประชาคม  
        อาเซียน 
  6.3 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการ  
        ประชาชน 
  6.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
  6.5 จัดให้มีโครงการ อบต.แม่ใส พบประชาชน เป็นประจำทุกปี เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลแม่ใส 
  6.6  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  และระบบสาธารณูปโภคของ  
         สำนักงานให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
  7. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม  
        ของท้องถิ่น 
  7.2 สนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
  7.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์  แห่ไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  
        ประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนประเพณีที่สำคัญอ่ืน ๆ ของตำบล 
  7.4 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  7.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  และการเรียนรู้นอกระบบ 
  7.6 ส่งเสริมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่   
                 ประชาคมอาเซียน 
  7.7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในตำบลแม่ใสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร  
        สว่นตำบลแม่ใส 
  7.8 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
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  7.9  ส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง 
  7.10 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  และการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
  7.11 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสให้มีประสิทธิภาพทั้ง  
          ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อม 

  8. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคต   ที่จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาในภายหลัง
โดยมีแนวทางการดำเนินงานใช้มาตรการส่งเสริม  บังคับ   และป้องกันใช้บทลงโทษ  ตลอดจนให้ความรู้เทคนิค
การป้องกันผลกระทบต่อธรรมชาติ   ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า  มุ่งเน้นการอนุรักษ์พัฒนาดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบลแม่ใส   ส่งเสริมบำบัดมลพิษอันเกิดจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อทำน้ำเสียให้เป็นน้ำที่สะอาดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำ
คลอง   ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  และปลูกต้นไม้
ทดแทนป่าไม้ที่โดนทำลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  8.1 ส่งเสริมการจัดโครงการตำบลแม่ใสน่าอยู่ 
  8.2 กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในตำบลแม่ใส  เพ่ือให้ตำบลแม่ใสมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  8.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย  ให้แก่บ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ติดแหล่งน้ำสาธารณะ 
  8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.5 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
  8.6 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

แนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “  การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”  ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาแหล่งน้ำ 

2.  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  และทุนประกอบอาชีพ 
       3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และปรับสภาพแวดล้อมในตำบล 
6. สนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการเมือง  และการบริหาร 

  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว   มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที ่ภาคเหนือตอนบนเชิงบูรณาการ    และแผนการพัฒนาจังหวัดพะเยาที ่มุ ่งให้เป็นชุมชนที ่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

                    ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่นั้นจึงมีปัจจัย
ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลแม่ใสและการดำเนินงานตามนโยบายก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดย
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ไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุน
เสริมจากองค์กรภายนอก และส่วนราชการต่าง  ๆ ตลอดจนหมู่บ้าน ชุมชน 

          จากนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้นำมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดตำแหน่ง
ที่ต้องการในการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับ
ปีงบประมาณ 2564 – 2566  โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน ได้แก่  สำนักปลัด  กอง
คลัง   กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ ้น  27 อัตรา เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
และยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึง  ปริมาณงาน  มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลา  
ทีใ่ช้ เพ่ือประกอบการกำหนดจำนวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่
ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นศูนย์รวมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน  ใน
การกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ/โครงการ และปริ มาณงาน จึงต้องจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานในองค์กร  คือ  การวางคนให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
ต่อไป 

  3.1.11 สภาพปัญหาในพื้นที่ 

  การวางแผนอัตรากำลัง 3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งพบว่าปัญหา
ความต้องการได้แก ่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ , ปัญหาด้านสังคม , ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาด้านแหล่งน้ำ  , ปัญหาด้าน
การเมืองการบริหาร , ปัญหาด้านสาธารณสุข , ปัญหาการบริหารการจัดการ , ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส บรรลุวตัถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็น  ต้องจัดสรร
อัตรากำลังตามหน่วยงานต่าง ๆ  ตามเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่
นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผน
กรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  ๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดสรร
อัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้พิจารณาด้วยว่า
อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกำหนด
อัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
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  สำนักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อำนวยการ
ทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        -  ด้านบริหารทั่วไป 
                        -  ด้านบริหารบุคคล 

   -  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                        -  ด้านพฒันาสังคม 

   -  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                        -  ด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        -  ด้านกจิการสภา 
                      เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนตำบล  ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงาน
แต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมี
โครงสร้างดังนี้ 
                 -  ด้านการเงิน 
                          -  ด้านการบัญชี 
                          -  ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                          -  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        - ด้านก่อสร้าง 

                            - ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
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                         - ด้านประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรา้งสว่นราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัตภิารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอกำหนดโครงสรา้งส่วนราชการเพ่ิม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ดำรงตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงาน
แต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมี
โครงสร้างดังนี้ 
               - ด้านอนามัย 
                          - ด้านสิง่แวดล้อม 
   เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอกำหนดโครงสร้างสว่น
ราชการเพ่ิม 
        3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนคา่ใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure  เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  โดย
ในส่วนนี้จะคำนึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม   
  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดการ
เข้าสู่ระบบแท่ง และระบบจำแนกตำแหน่งการกำหนดตำแหน่งมีการจัดประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ
งานในปัจจุบันซึ่งเดิมมีการกำหนดประเภทตำแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) ตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง 
  2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และ 
  3) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป 
            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้จัดระดับชั้นงานตามประเภทตำแหน่ง คือ ประเภทตำแหน่ง
บริหารคือ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง 
จำนวน 4 กอง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนายการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ส่วนประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ก็ได้กำหนดตำแหน่งไว้ตามปริมาณงาน โดยเน้นความ
ประหยัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
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      3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น   

            ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเรื่อง การจัด
ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558 ได้กำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตำแหน่ง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
               1. ตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
               2. ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับ
ส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
              3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ตำแหน่งจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
นั้น 
             4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่นตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนั้น 

            ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  โดยหลักการแล้ว  การ
จัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนการทำงานขององค์กร  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงกำหนดอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ โดยมีการ
พิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง
เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
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            3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process)  ในอดีต เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น 
งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลา
มาตรฐานได้  ดังนี้ การคำนวณเวลาที่ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบ เทยีบ 
(Relative Information) มากกว่า นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความ
จำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 



๔๐ 

 

หลักการคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 
 

            1 การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงานวิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที ่ผ ่านมาในแต่ละปีขอ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียง
ความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
 
                   1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละ
ชิ้นการคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์จะทำงาน   5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันทำงาน   260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจำปี   13   วัน 
                         วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)  10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                      * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน  1  ปี       230  วัน 
                         เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน  1  วัน     6   ชั่วโมง 
                        (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                   ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                         หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                   ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
                 สูตรในการคำนวณ  
   จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                                   เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
   2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมางานที่
ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวน
คนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมาคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจำนวน
คนที่ต้องการสำหรับงานต่างๆ   ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบ
นี้ คือ 

                   2.1)  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่     
                   2.2)  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่ 

สามารถคำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณท่ีซับซ้อน 



๔๑ 

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ดำเนินการคำนวณจากปริมาณงาน และจำนวนคนที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  โดยได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดย
ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานจ้างรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจำแนกประเภทตำแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานและคุณภาพงานนั้น โดยรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้น
จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติ
ราชการคิดเป็น 82,800 นาที ต่อไป เทียบกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ กรณีมีเศษเกินกึ่งหนึ่งให้
ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม  
    (สำหรับการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละตำแหน่งได้นำเสนอในแนบท้ายแผนอัตรากำลังนี้) 

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบ
ทุกส่วนราชการ โดยมีการเก็บปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุกส่วนราชการ มีการนำปริมาณงาน
ที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาคำนวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นจำนวนโครงการ/รายการนั้นใช้เวลา
ดำเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใดนำมาคำนวณในสัดส่วนเวลาการทำงานต่อคนเพื่อกำหนดจำนวนช้า
ราชการ และพนักงานจ้างที่พึงมี มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง 
(เอกสารตามภาคผนวก) จึงได้นำปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาคำนวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับ
เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานส่วนตำบลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี ว่ามี
เวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาทีต่อปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ลำดับ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาที) 

จำนวนที่
ต้องการ 
(คน) 

จำนวน 
ที่มีอยู่ 

ปัจจุบัน
(คน) 

คำนวณเป็น
อัตรากำลังที่

ต้องการเพิ่มขึ้น 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น 84,240 1.012 1 คงอยู่เท่าเดิม 
 สำนักปลัด     

2 หัวหน้าสำนักปลัด 118,400 1.43 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 นักทรัพยากรบุคคล 166,525 2.11 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 นักจัดการงานทั่วไป 78,080 0.94 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 นักพัฒนาชุมชน 147,660 1.78 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 134,100 1.59 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 นักวิชาการศึกษา 154,680 1.87 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,780 1.16 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 เจ้าพนักงานธุรการ 104,890 1.27 1 คงอยู่เท่าเดิม 

10 ครู ค.ศ.2 135,140 1.63 1 คงอยู่เท่าเดิม 
11 ครู ค.ศ.1 110,330 1.31 1 คงอยู่เท่าเดิม 
12 ผู้ดูแลเด็ก 100,080 1.19 1 คงอยู่เท่าเดิม 
13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย    ว่าง 

 กองคลัง     
14 ผู้อำนวยการกองคลัง 230,130 2.78 1 คงอยู่เท่าเดิม 
15 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 255,090 3.08 1 คงอยู่เท่าเดิม 
16 นักวิชาการพัสด ุ 202,920 2.45 1 คงอยู่เท่าเดิม 
17 นักวิชาการเงินและบัญช ี 92,244 1.09 1 คงอยู่เท่าเดิม 

 กองช่าง     
18 ผู้อำนวยการกองชา่ง 99,000 1.20 1 คงอยู่เท่าเดิม 
19 วิศวกรโยธา 265,000 3.20 1 คงอยู่เท่าเดิม 
20 นายช่างโยธา 175,900 2.12 1 คงอยู่เท่าเดิม 
21 นายช่างไฟฟา้ 22,590 0.27 1 คงอยู่เท่าเดิม 
22 เจ้าพนักงานธุรการ 82,645 1.00 1 ว่าง 
23 ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ว่าง 
24 พนักงานสูบน้ำ 119,820 1.45 1 คงอยู่เท่าเดิม 
25 ผู้ช่วยนักจัดการงานชา่ง 140,400 1.70 1 คงอยู่เท่าเดิม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
26 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 128,520 1.55 1 คงอยู่เท่าเดิม 
27 เจ้าพนักงานธุรการ 85,010 1.03 1 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตรากำลัง  24  
 เพิ่ม/ลด - 
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 หมายเหตุ  (รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง ปรากฎในภาคผนวก) 

  จากการคำนวณอัตรากำลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จะเห็นได้ว่า สำนัก
ปลัดมีปริมาณงานกับคน ยังพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองคลังมีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน 
ยังคงต้องการอัตรากำลังเพ่ิม กองช่างก็เช่นเดียวกัน มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน ยังคงต้องการอัตรากำลังเพ่ิม 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีปริมาณงานกับคนเพียงพอกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความเหมาะสมแล้วนั้น  สำหรับกองคลังและกองช่างที่ต้องการอัตรากำลังเพ่ิมนั้น  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2564 -2566) ยังไม่มีการกำหนดอัตรากำลังเพิ่มแต่อย่างใด แต่จะพิจารณาในวงรอบปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566) ในครั้งต่อไป  

        3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
       3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร 
  เรื่องพื้นที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพื้นที่นั้น
จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งงานเพ่ิมขึ้น
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาโดยแต่ละส่วนงานจะต้องประกอบด้วย  หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ,หัวหน้าฝา่ย 
งานธุรการ งานกฎหมาย  และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั ้น ๆ  ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุนการพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรั กษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีการวางแผนการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อรองรับปริมาณงานและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาและรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านตาม
สภาพพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย รู้รัก เสียสละ 
สามัคคี รู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรในระบบประชารัฐ 

  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ 
  พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลาราชการและการนับ
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  
           การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุให้เริ ่มนับแต่วันที ่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยายน 2556 และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 
ตุลาคม ดังนั้น จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงทำให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี 
  ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  มีพนักงานส่วนตำบลส่วนใหญ่ยังมีอายุ
น้อยอายุราชการไม่ถึง 25 ปี   ดังนั้น ในองค์กรต้องมีการพิจารณาวางแผนการปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมและวางแผน
ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไปในอนาคต เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
กำหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้ 

          3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการขององค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั ้นตอนต่าง  ๆ ขององค์กร ตั ้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น              
ร่วมวางแผน/จัดทำแผน ร่วมดำเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรได้  และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อั นไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย และแสดงให้เห็น
ถึงความโปร่งใสขององค์กรได้  โดยอาจเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การสำรวจ  โทรศัพท์  ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทำให้
การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่น ๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบโครงสร้างส่วน
ราชการ กรอบอัตรากำลัง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ  
เนื่องจากอยู่ในกลุ่ม อบต.และเป็น อบต. ขนาดเดียวกัน มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ตามรายละเอียดดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ 
 

ลำดับที่ รายการ อบต.แม่ใส อบต.แม่นาเรือ 

๑ โครงสร้างส่วนราชการ ๔ ส่วนราชการ   
๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓  ส่วนราชการ 2 ฝ่าย 
๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 1 ฝ่าย 
๓. กองช่าง 1 ฝ่าย 

 
๒ จำนวนพนักงานส่วนตำบล จำนวน  ๒2 อัตรา 

๑. ปลัด อบต.  ๑          อัตรา 
๒. สำนักปลัด  ๑0        อัตรา 
๓. กองคลัง  ๔             อัตรา 
๔. กองช่าง  5             อัตรา 
๕. กองสาธารณสุขฯ  ๒  อัตรา 

จำนวน  ๒9  อัตรา 
๑. ปลัด อบต.  ๑      อัตรา 
๒. รองปลัด อบต.  ๑ อัตรา 
๓. สำนักปลัด  ๑4    อัตรา 
๔. กองคลัง  7         อัตรา 
๕. กองช่าง  6          อัตรา 

๓ จำนวนพนักงานตามภารกิจ จำนวน  4  อัตรา 
๑. สำนักปลัด  2         อัตรา 
๒. กองคลัง   -            อัตรา 
๓. กองช่าง  2            อัตรา 
๔. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา 

จำนวน  6  อัตรา 
๑. สำนักปลัด 5  อัตรา 
๒. กองคลัง   -    อัตรา 
๓. กองช่าง  ๑     อัตรา 

 
๔ จำนวนพนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน  ๑  อัตรา 

๑. สำนักปลัด  -  อัตรา 
๒. กองคลัง   -    อัตรา 
๓. กองช่าง  ๑    อัตรา 
๔. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา  

จำนวน  2  อัตรา 
๑. สำนักปลัด  ๑  อัตรา 
๒. กองคลัง  -      อัตรา 
๓. กองช่าง  ๑     อัตรา 

 
๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖4 40,95๐,๐๐๐  บาท 56,559,048  บาท 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่นาเรือ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง มี
อัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว   การจัดทำแผน
อัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงยังไม่มีความ
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จำเป็นต้องปรับเกลี่ยตำแหน่ง  ลดตำแหน่ง  หรือเพิ่มตำแหน่งแต่อย่างใด และจำนวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน 
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแมใ่ส
จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบ
อัตรากำลัง 3 ปี จะมีพนักงานส่วนตำบลเพื ่อรองรับปริมาณงานที ่เพิ ่มขึ ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  3.8 มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   โดยพนักงานส่วน
ตำบลจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งให้เป็นไปตามประกาศ ก .อบต.
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อ ๒๖๗ โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมือง  และ
รวมถึงพนักงานจ้างทุกคน ทุกตำแหน่ง  ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี  2564 – 2566   
 


