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๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แกไขเพิ่มเติม   
ฉบับที่ 29 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน        
(ก.จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา จะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวน
ราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ 
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล โดยใหองคการบริหาร
สวนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใชในการกำหนดตำแหนง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดพะเยา กำหนด  

  ๑.๒  คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดพะเยา ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของ
องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะหอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบล วิเคราะหความตองการกำลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากำลัง 3 ป  

  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  จึงไดจัดทำแผนอัตรากำลัง   
๓  ป  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค 

 
  ๒.๑ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแมใส  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม          
ไมซ้ำซอน 

  ๒.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแมใส   มีการกำหนดประเภทตำแหนง สายงาน การจัด
อัตรากำลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแมใส   ตามกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นหรือไม 

  ๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล
แมใส  

  ๒.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแมใส  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแตงตั้งขา
ราชกาหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจ
งานหรือหนวยงานที่ไมจำเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒.๖ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแมใส  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

ฯลฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 ๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

       
  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  ประกอบดวย        
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมใส เปนประธาน  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  หัวหนาสวนราชการ  เปน
กรรมการ  หัวหนาสำนักปลัดเปนกรรมการและเลขานุการ  และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   จำนวน  2  
คน เปนผูชวยเลขานุการ  เห็นสมควรใหจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ป  โดยมีขั้นตอน และใหมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

  ข้ันตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลแมใสมีดังนี ้

  ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใชในแตละขั้นตอนทำการ
สำรวจภาระงานขององคการบริหารสวนตำบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานท่ีตองทำเพ่ิมหรือไมจำเปนตองทำ
หรือใชเทคโนโลยีมาชวยทำไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการวางแผนอัตรากำลังประจำป เชน จำนวน
บุคลากรปจจุบัน งบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรนำงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรมาคำนวณ
อัตรากำลัง โดยคิดจากคาจาง เงินเดือนบุคลากร และคาใชจายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงานใชเทคนิคการ
วิเคราะหอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน วิธีเปรียบเทียบอัตราสวน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานตอ
อุปกรณ นำการวิเคราะหตาง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปของหนวยงานตาง ๆ ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำป
ดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังลด-เพ่ิมจำนวนบุคลากรดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน เกลี่ยคนจากหนวยงานที่มี
อัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหนวยงานที่อัตรากำลังขาด ทบทวนและปรับปรุงขอมูลอัตรากำลังคนครั้งตอไป
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

  3.1 การวิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ  องคการบริหารสวนตำบลแมใส ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมใส เพื่อใหการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลแมใส บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จึง
จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลังตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการ
พิจารณาวาลักษณะงานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
จึงตองพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบัน
บางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การเตรียมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากำลังคนใหสามารถรองรับสถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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   3.1.1  พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
  (1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
  มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 
                          ความจำเปนและสมควร” 
  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 ดังนั้นจึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ เพื่อใหมีหนาที่ความรับผิดตาม
กฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาสังคม งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา
ขององคการบริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว ตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปน
หนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรบัมอบหมาย 
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  ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว       การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค        การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
  3.1.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560  มาตรา ๒๘๓ กำหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีอำนาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

และมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 

การเงินและการคลัง และมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคำนึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของ

จังหวัดและประเทศสวนรวม จึงตองมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และการจัดสรรรายไดระหวางราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน

เอง โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ผูทรงคุณวุฒิจำนวนเทากันเปนผูพิจารณา โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการจัดทำบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหมวดที่  2 การกำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่และหนาที่ใน

การจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

 (1) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 (2) การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

 (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

 (4) การสาธารณูปโภคและกอสรางอ่ืน ๆ 

 (5) การสาธารณูปการ 

 (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

 (7) การพาณิชย และสงเสริมการลงทุน 
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 (8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

 (9) การจัดการศึกษา 

 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 

                       ผูดอยโอกาส 

 (12) การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

 (13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 (14) การสงเสริมกีฬา 

 (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 (18) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถานรวมรวมนำ 

 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 

                       สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

 (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

                       สิ่งแวดลอม 

 (25) การผังเมือง 

 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (28) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (29) การควบคุมอาคาร 

 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา ความ 

                       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 

                       กำหนด  
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  ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงไดมีการวางกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภาระ
งาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ี
เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังได
กำหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใช
อัตรากำลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงาน
ของ องคการบริหารสวนตำบลแมใส ดังนี้ 

  พนักงานสวนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใชความรูความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี ่ยวของกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ตอเนื่องในการทำงานมีอำนาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำหนดตำแหนง แต
ละประเภทของพนักงานสวนตำบลไว  ดังนี้ 
  สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด   
  สายงานอำนวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอำนวยการกอง  
  สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
  สายงานท่ัวไปไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตรี 

  พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกำหนดพนักงานจางจะ
มี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตำบลแมใส  เปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง  ดวยบริบท ขนาด 
และปจจัยหลายอยาง จึงกำหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
  พนักงานจางท่ัวไป 
  พนักงานจางตามภารกิจ 
  3.1.3 กฎหมายอ่ืน  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
  “มาตรา 35 ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ท่ีนำมาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกำหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได” 
  ตามท่ีรัฐบาลไดจัดสรรรายการเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเดิมเปนรายการท่ีระบุวัตถุประสงคซ่ึงไมตองนำ
มาตราเปนงบประมาณรายจาย แตไดเปลี ่ยนแปลงโดยใหนำมาตราเปนงบประมาณรายจายทำใหวงเงิน
งบประมาณรายจายสูงขึ้น สงผลใหเมื่อนำภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจาย
แลว จะมีอัตราลดต่ำลงจนไมสะทอนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลที่แทจริงขึ้นไดนั้น     กรณีดังกลาว
กระทรวงมหาดไทยไดแจงเปนขอแนะนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพึงระวังการกำหนดภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พึงระวังการกำหนดภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการครูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปข้ึนอยูกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีอาจเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทำใหภาระคาใชจาย 
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ดานการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 ไมสะทอนกรอบวงเงินที่แนนอน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจัดสรรเปนรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะทำใหฐานงบประมาณรายจายลดลงจนอาจทำใหภาระคาใชจาย
ตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 เกินกวารอยละ 40  ข้ึนได 
  เพราะฉะนั้นตองควรพึงระวังการกำหนดภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล หากในอนาคต
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการกำหนดเงินอุดหนุนที่ตองตราเปนงบประมาณรายจาย
ขึ้นอาจทำใหฐานงบประมาณรายจายเปลี่ยนแปลงทำใหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล เกินกวารอยละ 
40 อันเปนการฝาฝนมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนภาระหนาท่ี
ความรับผิดชอบของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพิจารณาเรื่องดังกลาว เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถการจายเงินเดือน คาจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอนาคตข้ึนได  

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 และเพ่ือเปนการปฏบิัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 
สวนราชการ เพ่ือใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการ
บริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและ
สนับสนนุกิจกรรมศูนยเยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
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  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.1.4 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจดัใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกำหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตร
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื ่อใหเปนไปตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของอยางกวางขวางเพื ่อประกอบการ
พิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
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ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ     
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ      
     ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
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3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา 
     ประเทศ 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
     และการจัดการตนเอง 

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
      ส่ิงแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน 
     ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ 
     ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย 
    และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก 
     ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    
     สำนึกมีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย 
    เสมอภาค 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตำบลแมใส จึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ เพื่อใหมีหนาที่ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการ
บริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
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  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.๑.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั ้งในระดับกลุ มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง  
      และยั่งยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
      ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
  1.  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ในป 2564 เพิ ่มขึ ้นเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.)  ตอคนตอป 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5  ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป) 
  2.  การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
  3.  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
  4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภ าพและ เสร ิ มสร  า งธรรมาภ ิบาล ในการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (5) มีการบริหารจัดการใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน 
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  5.  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
                (3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

  เพ่ือเปนการขับเคลื่อนวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวน
ราชการ เพ่ือใหมีหนาท่ีความรับผิดตามกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี ้

  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการ
บริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
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  3.1.6 แผนพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน   “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน”  
  เปาประสงคของจังหวัด   จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยมีการขยายตัว  ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคา
ชายแดน มีความม่ันคงและปลอดภัยชุมชนเขมแข็งมากข้ึนภายใตการรวมอยูกันเปนประชาคมอาเซียน 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิม และขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยาย 
               มูลคาการคาชายแดน 
  3. สงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ชุมชน 
               เขมแข็ง และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพรอมสูประชาคมอาเซียน 
  4. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและการคา การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
  เปาประสงค 
  1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
  2. จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
  3. จังหวัดมีมูลคาการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ 
  1. พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย 
  2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                         แขงขัน 
  3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4. พัฒนาการคา การลงทุน 
  5. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศน และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด ประเทศเพ่ือนบาน  
                         และอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูดานการผลิตปลอดภัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และโอกาสทางการ    
                         ตลาด การประชาสัมพันธและดานการตลาด 
  2. สนับสนุนการสรางเครือขายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู         
                         ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรใหเกิดความเขมแข็ง พรอมรับการ    
               แขงขันทางธุรกิจ 
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  3. พัฒนาแหลงทองเท่ียว จัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวตลอดป สงเสริมการตลาดและ  
                         ประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวสูการใหบริการอยางมี 
               คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
  4. สงเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  5. พัฒนาความพรอมบุคลากรดานภาษา สนับสนุนขอมูลดานกฎ ระเบียบและการอำนวย       
                         ความสะดวกทางการคาเพ่ือการสงออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการคาสูประเทศ 
                         เพ่ือนบาน รวมท้ังการเชื่อความสัมพันธระหวางกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง     
                       (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 
  6. พัฒนาเสนทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการใหบริการเชื่อมตอในระบบ  
                         โลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North – South  
                         Economic Corridor) 
  7. พัฒนาแหลงน้ำ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
  8. สงเสริมการคา การลงทุนกับประเทศในกลุม GMS และการสงเสริมความสัมพันธกับ  
                         ประเทศเพ่ือนบาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางคุณคา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เปาประสงค 
  1. สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ 
  1. สรางสังคมเอ้ืออาทร ภายใตอัตลักษณ คุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัยเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมคุณภาพชีวิตในการเขาถึงอาชีพท่ีกอใหเกิดรายได และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  2. สงเสริมเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และครอบครัวใหเขาถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับ 
                         คุณภาพชีวิตดาน การศึกษา วัฒนธรรมและดานการสาธารณสุข 
  3. สงเสริมการเขาถึงสวัสดิการสังคมในการมีสวนรวมของชุมชน 
  4. สงเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเขาสูประชาคม 
                         อาเซียน 
  5. สรางกลไกปองกันทางสังคมเพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงของมนุษย โดยใหความสำคัญ 
                         ดานการพัฒนาเครือขาย 
  6. สงเสริมความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในดานอาชีพ 
                        เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  เปาประสงค 
  จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษ และลดการเกิด 
ภาวะโลกรอน 
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  กลยุทธ 
  1. สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
  3. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
  4. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง 
        1.1 ดำเนินการปองกันและปราบปรามการบุกรุงทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        1.2 สรางจิตสำนึก ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        1.3 สงเสริมการปลูกไม   3  อยาง ประโยชน   4  อยาง และเพาะชำกลาไมเพ่ือ   
                                     แจกจายแกประชาชน และหนวยงานนำไปปลูกเพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียว 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
        2.1 กอสรางฝายตนน้ำลำธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ 
        2.2 เฝาระวังและพัฒนาแหลงน้ำสำคัญ 
        2.3 บริหารจัดการแหลงน้ำขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
  3. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
       3.1 รณรงคประชาสัมพันธ รวมถึงการใชมาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน  
                                     และไฟปา 
        3.2 ผลักดัน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารจัดการ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
  เปาประสงค 
  ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง 
  กลยุทธ 
  1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการเสริมสรางการพิทักษ รักษสถาบัน 
  2. ปองกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 
  3. เพ่ิมเครือขายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
  4. เพ่ิมศักยภาพดานความม่ันคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน และกลุมพลังมวลชนใหแสดงออกถึงความ 
                         จงรักภักดี ตอสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
  2. บูรณาการสกัดการนำเขา เฝาระวังกลุมเสี่ยง จัดกุมผูคา บำบัดผูเสพ 
  3. บูรณาการทำงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
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  4. สรางความรูความเขาใจใหกับผูนำทองท่ี ขาราชการในพ้ืนท่ี ตลอดจนเยาวชนเพ่ือเตรียมความ 
                         พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 เพื่อเปนการขับเคลื่อนวิสัยทัศนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็ง 
พรอมสูประชาคมอาเซียน”  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 
สวนราชการ เพ่ือใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  

  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบรหิารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการบริหาร
สวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย
เยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิได
กำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๓. กองชาง  ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
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  3.1.7. แผนพัฒนาอำเภอ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส เปนตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยามีภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใหแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแผนพัฒนาอำเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด จึงมีประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ปจจุบันการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
สอดคลองกับหวงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ คือแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องคการบริหารสวนตำบลแมใส  

           อำเภอเมืองพะเยาตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับอำเภอแมใจและอำเภอภูกามยาว 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต ทิศใต ติดตอกับอำเภอดอกคำใต และอำเภอ
งาว (จังหวัดลำปาง) ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอวังเหนือ (จังหวัดลำปาง) อำเภอเมืองพะเยาแบงเขตการปกครอง
ยอยออกเปน 15 ตำบล 157 หมูบาน ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 14 แหง  

  เปาหมายการพัฒนา : เมืองแหงการทองเท่ียว เก่ียวเนื่องเศรษฐกิจชุมชน ผูคนเปยมสุข 
  พันธกิจ 

  1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยวรวมถึงแหลงทองเที ่ยวแบบมีสวนรวมของชุมชนและ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบประชารัฐ อยางเปนระบบ สัมพันธกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงการเรียนรูสูการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 
  2. สงเสริมและสรางชุมชนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนา รวมคิด รวมทำ รวมรับผลประโยชน 
และรวมเปนเจาของและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ท้ังดานการผลิต การบริโภค การตลาด การระดมทุน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อใหเกิดพลังการ
พัฒนาจากควาทมตองการของคนในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางมีความสุข รวมถึงการใชประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยีมาหนุนเสริมใน
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

  4. สงเสริมการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ ่งแวดลอม ตลอดจนการฟ นฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังดิน น้ำ และปาไม 

  วัตถุประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท ปลอดภัย มีความมั่นคง
ในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ดวยรายไดหลักจากการเกษตรและการทองเที่ยว ภายใตการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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พัฒนาท่ีอนุรักษใหทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถึชุมชนมีเอกลักษณ
โดดเดนทรงคุณคา 
                     ประเด็นการพัฒนาอำเภอ   
             1. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท้ังทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
ประเพณีใหมีความโดดเดนบนพ้ืนฐานอัตลักษณของชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรดานการทองเท่ียว 
   2. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร สินคา
ชุมชน และสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และเพ่ิมมูลคาภายใตหลักปรัชญาของ 
             3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหา
ทางสังคมในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
  4. สงเสริม พัฒนา รักษา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน เปนระบบ ใหเปนเมืองท่ีมีทัศนียภาพท่ีรมรื่น สะอาด (Green and Clean City) ภายใตการบูรณาการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ ่มเติมถึง         
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประเด็นการพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา สวนหนึ่งเปนประเด็นการพัฒนาของตำบลแมใส 
และองคการบริหารสวนตำบลแมใสไดจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยคำนึงถึงปญหาและความตองการของประชาชน
เปนสำคัญ  ดังนั้นจึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ เพื่อใหมีหนาที่ความรับผิดตาม
กฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  
  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการ
บริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและ
สนับสนนุกิจกรรมศูนยเยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

                   ๒. กองคลัง  ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 



22 
 

                   ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
  3.1.8 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   วิสัยทัศน “ การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใชอยางเพียงพอ  มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง   
                                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีการศึกษาพัฒนาสังคมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ”    

  ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ            
ทองเท่ียวและการลงทุน 
  2. พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำเพ่ือประชาชน 
  3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  4. พัฒนาองคความรูระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมท้ังดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. อนุรักษ สงเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3. สงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชน หรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 
  4. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและทองถ่ิน 
  5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  6. สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ มเปาหมาย เพื ่อสราง
หลักประกันความม่ันคง 
  7. สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนใหมีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื ่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมอย างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปญหาดานมลภาวะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปกปอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  2. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3. พัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                     4. เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาภัยธรรมชาติ 
  5. เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 
  6. เสริมสรางความเขมแข็งองคกรประชาชน 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. สงเสริม สนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม 
  3. พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. สงเสริม สนับสนุนสรางเวทีเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  เปาประสงค 
   1) หมูบานมีโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนและมีรายไดเพียงพอใชจายเทาท่ีจำเปน 
         2) หมูบานเห็นความสำคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา 
                          ทองถ่ิน 
         3) สิ่งแวดลอมชุมชนดี  มีภูมิทัศนสวยงาม 
         4) หมูบานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
       5) บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการท่ีดี 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการภายใตกฎหมายท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนวิสัยทัศนแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลแมใส 
จึงไดกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ เพ่ือใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีกำหนด
ไว ดังนี้  
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  ๑. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตำบล งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององคการบริหาร
สวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร/ปศุสัตว งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย
เยาวชน การใหคำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอื่นใดที่มิได
กำหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานการจาย การรับ การนำสง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรองประจำเดือน 
ประจำป งานพัสดุและทรัพยสิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน งานพัฒนารายไดเรงรัดรายไดและงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๓. กองชาง  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบำรุงงานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ใหมีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานอนามัยและ
สิ ่งแวดลอม ไดแก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวอนามัย งานดานสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การ
ปองกันโรคระบาด การปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 

  3.1.9 แผนพัฒนาตำบลแมใส 

   วิสัยทัศน  “การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใชอยางเพียงพอ  มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ท่ีดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ”      

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมใส ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลแมใส พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาตำบลแมใส  องคการบริหารสวนตำบลแมใสได
รวมกันวิเคราะหการพัฒนาถึงความตองการของประชาชนตามศักยภาพของทองถิ่น  ในชวงระยะเวลาสี่ป  (พ.ศ. 
2561  -2564)  โดยไดกำหนดออกเปน 5 ยุทธศาสตร   20  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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  1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   1.1 พัฒนาองคความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทาง  การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพใน                            
การประกอบอาชีพรวมท้ังดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง โทรคมนาคม  ไฟฟา และโครงสรางพ้ืนฐาน  
                                     อ่ืนๆ 
   1.3 พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ ระบบประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดาน  
                                     การเกษตร 
   1.4 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและทองถ่ิน 
   2.2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยท่ีดีแกประชาชน และแกไขปญหา 
                                     ดานสาธารณสุข 
   2.4 สงเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสรางหลักประกันความ 
                                     ม่ันคง 
   2.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ 
                                     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.6 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะดานภาษาตางประเทศ พัฒนา 
                                     ทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3.1 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานมลภาวะ เก่ียวกับการกำจัด 
       ขยะน้ำเสีย หมอกควัน ฯลฯ 

  4. ยุทธศาสตรดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
   4.1 ปองกันและแกไขปญหาสังคม อาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ                             
                            ทรัพยสิน 
   4.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                                   
   4.3 ปกปองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เสริมสรางความ                            
                            ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาภัย   
                                      ธรรมชาติ และสาธารณภัยตาง ๆ 
  5. ยุทธศาสตรดานการดานสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   5.1 บริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
   5.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม 
   5.3 พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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              เปาประสงค 
    1  หมูบานมีโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนและมีรายไดเพียงพอใชจายเทาท่ีจำเปน 
         2  หมูบานเห็นความสำคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ                          
                          ปญญาทองถ่ิน 
                   3  สิ่งแวดลอมชุมชนดี  มีภูมิทัศนสวยงาม 
         4  หมูบานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
       5  บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการท่ีดี 

  การวิเคราะหการกำหนดตำแหนงขาราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลแมใสตามแนวทางการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทั้ง 5 ดาน จะ
ประสบความสำเร็จไดจะตองมีการกำหนดตำแหนงของขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุถึงความสำเร็จของยุทธศาสตรใหเปนไปตาม
เปาหมายเพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมใส โดยกำหนดตำแหนงดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     พัฒนาองคความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขนสงโทรคมนาคม  ไฟฟา และ
โครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ ระบบประปา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพดานการเกษตร
พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ตำแหนงขาราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานท่ี 1 ท่ีกำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(2564-2566) ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส มีดังนี้ 
  ตำแหนง  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอำนวยการกองชาง)  
  ตำแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสำนักปลัด)  
  ตำแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นายชางไฟฟา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานชาง (ภารกิจ) 
  ตำแหนง  ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) 
  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
  ตำแหนง  พนักงานสูบน้ำ (ท่ัวไป) 
  จากแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เชนกอสราง ปรับปรุง 
บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเขา  ทอระบายน้ำ  พัฒนาการขยายระบบประปาหรือกอสรางประปาบาดาล
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หมูบานพัฒนาการขยายเขตไฟฟา  พัฒนาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร พัฒนาการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร  
โครงการกอสรางกอสรางอาคารเอนกประสงค   โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต อบต.  
โครงการซอมแซมถนนลูกรังในเขต อบต. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบาดาลโครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ม.1 - ม.12   โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร  เพื่อใหการ
พัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีคุณภาพที่ดีตอบสนองความตองการของประชาชนจึงกำหนดกรอบ
อัตรากำลังสามปเพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรท่ี  2   

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.1 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและทองถ่ิน 
  1.2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมิูปญญาทองถ่ิน 
  1.3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยท่ีดีแกประชาชน และแกไขปญหาดาน   
                      สาธารณสุข 
  1.4 สงเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคง 
  1.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลัก 
                    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะดานภาษาตางประเทศ พัฒนาทักษะการ 
             ประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ตำแหนงขาราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานท่ี 2 ท่ีกำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(2564-2566) ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส มีดังนี้ 
  ตำแหนง  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตำบล )  
  ตำแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับตน (ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ                                   
                        สิ่งแวดลอม) 
  ตำแหนง  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  ครูผูดูแลเด็ก (ครู ) 
  ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพื่อการสงเสริมดานการศึกษา  สงเสริมสุขภาพอนามัย สงเสริมดาน
สวัสดิการชุมชนและสังคมเชน โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  โครงการสนับสนุนคาอาหาร
กลางวัน โครงการวันเด็กแหงชาติ   โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาหรับเด็กกอนวัยเรียน  โครงการใหความ
ชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาใหมีโครงการเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการปองกันและเฝาระวังไขเลือดออก 
โครงการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  โครงการจัดซ้ือทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  โครงการอุดหนุนเก่ียวกับการ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน  โครงการตรวจสุขภาพประจำปผูสูงอายุ การเฝาระวังโรค โครงการสงเสริม
อาชีพ  โครงการสนับสนุนกลุมสตรี  โครงการใหความรูแกกลุมเกษตร  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
เพื่อใหการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลแมใสใหมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปเพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรท่ี 2  
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  3.1 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานมลภาวะเก่ียวกับการกำจัดขยะ                                  
                 น้ำเสีย หมอกควัน ฯลฯ 
  ตำแหนงขาราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานท่ี 3 ท่ีกำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(2564-2566) ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส มีดังนี้ 
  ตำแหนง  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน (ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ)  
  ตำแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสำนักปลัด) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอำนวยการกองชาง)   
  ตำแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

  จากแนวทางการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ราชการใหดีขึ้น  ประชาชนที่มารับ
บริการมีสถานที่พักผอนหยอนใจ  โครงการเก็บขยะใหกับหมูบาน หมูที่ 1 – 12  เพื่อเปนการรณรงคและรักษา
ความสะอาด  ทำใหชุมชนนาอยูประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยจากสารเคมี  โครงการจัดซื้อถังขยะใหกับ
หมูบาน  หมูที่ 1-12  เปนการรณรงคและรักษาความสะอาด  ประชาชนมีที่สำหรับทิ้งขยะที่เหมาะสมและมี
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  ทำใหบานเมืองนาอยู  ตอบสนองความตองการของประชาชนจึงกำหนดกรอบ
อัตรากำลังสามปเพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรท่ี  3 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
  4.1 ปองกันและแกไขปญหาสังคม อาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
  4.3 ปกปองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เสริมสรางความปรองดอง  
                           และสมานฉันทของคนในชาติเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาภัยธรรมชาติ และ                        
                 สาธารณภัยตาง ๆ 
  ตำแหนงขาราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานท่ี 4 ท่ีกำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(2564-2566) ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส มีดังนี้ 
  ตำแหนง  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอำนวยการกองชาง)  
  ตำแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสำนักปลัด) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานคลัง ระดับตน(ผูอำนวยการกองคลัง)  
  ตำแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
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  ตำแหนง  นักวิชการพัสดุ  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพื ่อสงเสริมปองกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยตามโครงการ
ประกอบพิธีการสงเสริม  ปกปอง  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตำบล
แมใส  เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาของตำบลแมใส  เด็ก  เยาวชน   ประชาชนไดมีกิจกรรมทำรวมกันและ
เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง  และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด โครงการเขาคายศึกษา
และศึกษาดูงานเยาวชนแมใสสดใสหางไกลเอดส และยาเสพติด  เพื่อใหเยาวชนตำบลแมใสไดรับความรูเกี่ยวกับ
เอดสและยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  โครงการปองกันและแกไขปญหาเสพติดจังหวัดพะเยา  เพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  สามารถปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นในพื้นที่  และสามารถสรางความยั่งยืนไมใหปญหายาเสพติดหวน
กลับเขามากอใหเกิดปญหาตอประชาชนในพื้นที่ โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ  เพื่อแกไขปญหา
และติดตามผูเสพ/ผู ติดยาเสพติดในพื ้นที ่รายใหมและรายเกามิใหหวนกลับมาอีก  โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนแมของแผนดิน  เพ่ือใชแนวทางกองทุนแมของแผนดินลดสถานการณปญหายาเสพติดสราง
ความเขมแข็งของพลังแผนดินสรางความยั่งยืนใหกับหมูบาน  สงเสริมความเขมแข็งอยางยั่งยืนเพ่ือนำไปสูการสราง
เครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติด  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ  เชน  เทศกาล
สงกรานต  เทศกาลปใหม  เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ  ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยบนทองถนน  โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการและ 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยบนทองถนน  เพื่อเปนการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ  และพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยบนทองถนน  จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปเพื่อใหบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตรท่ี  4 

  5. ยุทธศาสตรดานการดานสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 บริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม 
  5.3 พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตำแหนงขาราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานท่ี 5 ท่ีกำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(2564-2566) ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส มีดังนี้ 
  ตำแหนง  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 
  ตำแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสำนักปลัด) 
  ตำแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอำนวยการกองคลัง 
  ตำแหนง  นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอำนวยการกองชาง)  
  ตำแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน (ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ) 
  ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิชการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
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  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  
  ตำแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
  ตำแหนง  นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหนง  นายชางไฟฟา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
  ตำแหนง  ครู 
  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
                     ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานชาง  (ภารกิจ) 
  ตำแหนง  ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) 
  ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  ตำแหนง  พนักงานสูบน้ำ (ท่ัวไป) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาศักยภาพในการทำงานดานบริหาร
จัดการที่ดีตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการที่ดีใหกับคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง อบต.  โครงการปรับปรุงหองทำงาน อบต. สถานที่ทำงานนาอยู  นาทำงาน  
นาใชบริการ  ประชาชนท่ีมาติดตอราชการไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการสถานท่ีทำงานมีความนาอยู เอ้ือ
ตอการทำงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เนื่องในวันทองถ่ินไทย เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินงานของ อบต. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของ อบต.  โครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
ขอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โครงการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง อบต. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตำบล และพนักงานจาง อบต. จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังสามปเพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรท่ี 5 

  จากการวิเคราะหวา เพื่อบรรลุถึงความสำเร็จของยุทธศาสตรจะตองดำเนินการกำหนดตำแหนง
ขาราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรในแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงจำเปนจะตองคำนึงถึงปริมาณงาน  
มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช  เพื่อประกอบการกำหนดจำนวนขาราชการที่รับผิดชอบงาน  
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  จะตองตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  เพราะองคการบริหารสวนตำบลเปนศูนยรวมในการบำบัดทุกขบำรุงสุขใหกับประชาชน สิ่งไหนท่ีจะทำ
ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายเราก็ตองทำ  ในการกำหนดตำแหนงแตละตำแหนงจะตองสอดคลองกับ
แผนการ/โครงการ และปริมาณงานในแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงจำเปนจะตองจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับ
ปริมาณงานในองคกร  คือการวางคนใหเหมาะสมกับงาน เพียงพอตอการใหบริการประชาชนในการติดตอราชการ  
นำพาองคกรประสบกับความสำเร็จ  งานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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  3.1.10 นโยบายรัฐบาล 

  รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุผลประโยชนแหงชาติ โดยไดเสริมสรางและ
กำหนดขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรรคสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ โดยการ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูยุคองคกรดิจิทัลและองคกรแหงนวัตกรรม เนนเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินและพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากรและการบริการตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขาถึงประชาชนโดยมีทองถ่ินเปนฐาน ประชาชนเปน 
ศูนยกลางและเสริมสรางศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองใหเขมแข็ง 
และมุงเนนประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสาธารณะของทองถ่ินใหไดมาตรฐานสากล โดยให 
ประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน ตรงกับความตองการของประชาชนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 20 ปและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   

  เนื ่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่น เปนองคกรที ่มีความใกลชิดประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมท้ังเปนองคกรที่ขับเคลื่อนแนวคิดดังกลาว จึงมีความจำเปนตอง
พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจ และพัฒนาขีดสมรรถนะในการทำหนาที่ขับเคลื่อนทองถิ่นไทยให
เขมแข็ง โปรงใส กาวสูประเทศไทย 4.0 อยางม่ันคงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ดวยเหตุผล
ดังกลาว การพัฒนาบุคลากร และการกำหนดอัตรากำลังคน ในองคกร จึงสำคัญเปนอยางยิ่ง องคการบริหารสวน
ตำบลแมใส มีความตระหนักในขีดความสามารถท่ีจะรองรับนโยบาย และพรอมท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
โดยไดจัดสรรอัตรากำลังคน ใหพรอมโดยบรรจุกำลังคนไวในแผนอัตรากำลัง 3 ป (2564-2566) 
  3.1.11 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น  

  นายสันติ  สารเร็ว  นายกองคการบริหารสวนตำบลแมใส  ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมใส ในวันท่ี 15  พฤศจิกายน   2555   ดังนี้ 

                     การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  สามารถ บรรลุถึงเปาหมายของภารกิจ ตามอำนาจ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11   ( พ.ศ. 2555 - 2559 )   ท่ีไดกำหนดวิสัยทัศนไวเพ่ือตองการเห็นสังคมไทยเปน
สังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู  รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณธรรมเสถียรภาพและเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดำรงไวซึ ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  และอยูภายใต
ประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี  ประการสำคัญคือ การนอมนำเอาแนวพระราชดำรัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใช
เปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลใหมากที่สุด  และเพิ่มเติมในสวนที่เห็นวาเปนเรื ่องที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหา  สถานการณจริงที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  พรอมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงตอสภาฯ แหงนี้  โดย ผานทางทานประธานสภา 
อบต.ฯ ไปยังทานสมาชิกสภา อบต.ฯ ใหไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององคการบริหาร 
สวนตำบลแมใสในโอกาสตอไป จึงไดกำหนดแนวนโยบายตาง  ๆ   ไวดังนี้ 
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1. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
เนนการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพ   และมีการพัฒนาความรูและ 

ทักษะฝมือแรงงาน   มองหาลูทางการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับการตลาด  ลดปญหาการวางงาน  ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ เปนแบบอยาง  รวมไปถึงความตองการใหตำบลแมใส  มีการพัฒนาดาน
แหลงทองเท่ียว  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1  สงเสริมใหความรูในการประกอบอาชีพดานการเกษตร และดานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตไดมากข้ึนกวาเดิม และทำใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

1.2  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
1.3  มีเงินหมุนเวียนใหกลุมอาชีพสามารถกูยืมเพ่ือเปนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4  สงเสริมการทำปุยหมักชีวภาพ  เพ่ือลดตนทุนการเกษตร 
1.5  สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได  นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
1.6  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
1.7  สงเสริมและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวในตำบลแมใส  เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน   
2.  นโยบายดานสังคม 

  เนนการสงเสริมใหชุมชนเฝาระวังและมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด   การแพรระบาด
ของยาเสพติด  ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร  สงเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยให
การสนับสนุนกลุมตางๆ  ในชุมชน   มุงเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนตำบลแมใส  ทั้งเด็ก  เยาวชน  
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึง  สงเสริมงานดานสาธารณสุขใหตำบล แมใส
ตำบลที่สะอาด  ไรมลพิษ   ปลอดยาเสพติด  สนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงโดย
การออกกำลังกาย และเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ  โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาทั้งระดับเด็กเยาวชนและประชาชน
อยางตอเนื่องทุก ๆ ป  สงเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการจัดใหมีงานประเพณีตาง ๆ ของตำบล
อยางตอเนื่องทุก ๆ ป    สงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมสรางความเขมแข็งและสรางความสามัคคีในชุมชน  โดยจัดใหมีลานกีฬา 
                  พรอมอุปกรณกีฬาเพ่ือสงเสริมการออกกำลังกายของประชาชน 
  2.2 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เชน  การเตนแอโรบิค การฟอนเจิง รำวงยอนยุค และอ่ืน ๆ  
  2.3 สงเสริมกีฬาสามัคคีในตำบลและกีฬาในระดับอ่ืน ๆ  
  2.4 สงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาประชาชน  และกีฬาเยาวชนเพ่ือตอตานยาเสพติดและสราง          
        ความสามัคคีในชุมชน 
  2.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแมใส 
  2.6 อบรมใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเยาวชน และประชาชน 
  2.7 สงเสริมกิจกรรมของกลุมสตรี 
  2.8 สงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน 
  2.9 สงเสริมการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ ผูติดเชื้อและผูพิการ 
  2.10 สงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมพลังมวลชนตาง ๆ 
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  2.11 สนับสนุนศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือไกลเกลี่ยกรณีขอพิพาท  และเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
          ใหแกประชาชน 
  2.12 จัดใหมีศูนยบรรเทาสาธารณภัยของตำบล  และจัดตั้งทีมกูชีพกูภัย 
  2.13  โครงการฝกอบรม  และฝกทบทวนใหความรูแก อปพร. 

3. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ใหบริการและจัดการกับการแกปญหาความเดือดรอน   เนื่องมาจากเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน
ตลอดจนการจัดหาและการบำรุงรักษาโดยเนนใหประชาชนมีสวนรวม  ผลักดันใหมีการจัดระบบทางดาน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานใหครบทุกหมูบาน   จัดใหมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน   มีเสนทางการคมนาคมภายในหมูบาน
ใหไดมาตรฐานมีการคมนาคมที่ปลอดภัย   จัดใหมีน้ำเพื่อใชในการเกษตรอยางเพียงพอโดยการขุดลอกลำคลอง    
ลำหวยตาง ๆ ใหเปนแหลงกักเก็บน้ำโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  3.1 กอสรางและปรับปรุงถนนสายการเกษตรเพื่อการขนยายพืชผลทางการเกษตรใหสะดวก                           
                  ยิ่งข้ึน 
  3.2 กอสรางและปรับปรุงเสนทางสัญจรภายในตำบลแมใส  ใหมีสภาพท่ีดีอยูเสมอ 
  3.3 จัดหาไฟฟาสาธารณะ  และไฟสัญญาณจราจร ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลแมใส เพ่ือความ 
                  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชนตำบลแมใส 
  3.4 กอสรางและปรับปรุงซอมแซมท่ีสาธารณะตาง ๆ ภายในตำบล 

4. นโยบายดานแหลงน้ำ 
  4.1 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ำอุปโภคและบริโภคในตำบลแมใสใหเพียงพอตอความตองการ 
  4.2 กอสรางสะพาน  และวางทอระบายน้ำเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและแกไขปญหาน้ำ  
        ทวม 
  4.3 จัดทำโครงการเทดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ  เพ่ือใหน้ำไหลโดยสะดวก 
  4.4 จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมือง หรือแปลงน้ำท่ีตื้นเขิน และสรางฝายเก็บน้ำ เพ่ือปองกัน  
        ปญหาน้ำทวม  และปญหาภัยแลง 

  5. นโยบายดานสาธารณสุข 
  5.1 อบรมและรณรงคใหความรูเรื่องการปองกันโรคเอดส 
  5.2 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
  5.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมของ อสม.ตำบลแมใส 
  5.4 โครงการตรวจภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.5 โครงการคัดกรองผูปวยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.6 โครงการอดเปรี้ยวไวกินหวาน  การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ 
  5.7 โครงการเสริมสรางสุขภาพจิตในชุมชน 
  5.8 โครงการสนับสนุนงานแพทยแผนไทย 
  5.9 โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพชาวตำบลแมใส 
  5.10 โครงการสงเสริมสุขภาพผูพิการ 
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  5.11 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 
  5.12 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเอดส 
  5.13 โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลแมใส 

6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูนำและพนักงานสวนทองถิ่น  ใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนาการทำงานไดดียิ่งขึ้น  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรดาน
วัสดุ   อุปกรณ   เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาการกระจายขอมูลขาวสารใหราษฎรไดรับรูขาวสารไดดี
ยิ่งขึ้น  สงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง   การทำประชาพิจารณ หรือการประชามติในกรณีที่เรื่องตาง  ๆ  มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี ้
  6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
  6.2 อบรมเพ่ิมทักษะความรูความสามารถของคณะผูบริหาร พนักงานและสมาชิกองคการบริหาร  
        สวนตำบลใหมีความรู  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในการบริการ 
                 ประชาชนใหรวดเร็วท่ัวถึงและเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเขาสูประชาคม  
        อาเซียน 
  6.3 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  และอุปกรณ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการ  
        ประชาชน 
  6.4 สงเสริมใหมีการอบรมใหความรูดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน 
  6.5 จัดใหมีโครงการ อบต.แมใส พบประชาชน เปนประจำทุกป เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม 
                  ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น และปญหาความตองการของประชาชนในตำบลแมใส 
  6.6  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  และระบบสาธารณูปโภคของ  
         สำนักงานใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
  7. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 สงเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม  
        ของทองถ่ิน 
  7.2 สนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพอขุนงำเมือง  และงานรัฐพิธีตาง ๆ 
  7.3 สงเสริมงานประเพณีสงกรานต  แหไมค้ำตนศรีมหาโพธิ์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ  
        ประเพณีสลากภัตต  และประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนประเพณีท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ของตำบล 
  7.4 สนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลแมใส 
  7.5 สงเสริมสนับสนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  และการเรียนรูนอกระบบ 
  7.6 สงเสริมและเรียนรูภาษาอังกฤษ  และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเขาสู   
                 ประชาคมอาเซียน 
  7.7 โครงการอาหารเสรมิ (นม) แกโรงเรียนในตำบลแมใสและศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร  
        สวนตำบลแมใส 
  7.8 โครงการสงเสริมอาหารกลางวัน 
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  7.9  สงเสริมประเพณีสลากภัตต  และประเพณีลอยกระทง 
  7.10 สงเสริมกิจกรรมวันเด็ก  และการแขงขันกีฬาเยาวชน 
  7.11 สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมใสใหมีประสิทธิภาพท้ัง  
          ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร  ดานสภาพแวดลอม 

  8. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           มุงเนนการปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จน

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคต   ท่ีจะสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหาในภายหลัง
โดยมีแนวทางการดำเนินงานใชมาตรการสงเสริม  บังคับ   และปองกันใชบทลงโทษ  ตลอดจนใหความรูเทคนิค
การปองกันผลกระทบตอธรรมชาติ   ตลอดจนนโยบายการสงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยาง
คุมคา  มุงเนนการอนุรักษพัฒนาดูแลแหลงน้ำธรรมชาติภายในตำบลแมใส   สงเสริมบำบัดมลพิษอันเกิดจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดทำบอบำบัดน้ำเสียเพื่อทำน้ำเสียใหเปนน้ำที่สะอาดกอนปลอยลงสูแมน้ำลำ
คลอง   สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี  และปลูกตนไม
ทดแทนปาไมท่ีโดนทำลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  8.1 สงเสริมการจัดโครงการตำบลแมใสนาอยู 
  8.2 กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในตำบลแมใส  เพ่ือใหตำบลแมใสมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
  8.3 สงเสริมใหมีการจัดทำบอบำบัดน้ำเสีย  ใหแกบานเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีติดแหลงน้ำสาธารณะ 
  8.4 สงเสริมใหประชาชนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8.5 รณรงคสงเสริมใหความรูและสรางจิตสำนึกใหกับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
  8.6 สงเสริมและจัดกิจกรรมลดภาวะโลกรอน 

แนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศนท่ีวา  “  การคมนาคมสะดวก  มีน้ำใชอยางเพียงพอ  มีไฟฟา 
ใชอยางท่ัวถึง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ”  ซ่ึงมี
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   1.  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  และพัฒนาแหลงน้ำ 

2.  สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพในชุมชน  และทุนประกอบอาชีพ 
       3.  จัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน  และชวยเหลือผูดอยโอกาส 

4. สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และปรับสภาพแวดลอมในตำบล 
6. สนับสนนุการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานการเมือง  และการบริหาร 

  ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังกลาว   มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาพื้นที ่ภาคเหนือตอนบนเชิงบูรณาการ   และแผนการพัฒนาจังหวัดพะเยาที ่มุ งใหเปนชุมชนที ่มี
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  ควบคูกับความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

                    ดังนั้น การดำเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายท่ีมีอยูนั้นจึงมีปจจัย
ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ที่จะตองเขามาชวยกันเปนพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน
อยางจริงจัง การแกไขปญหาในตำบลแมใสและการดำเนินงานตามนโยบายก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ไดโดย
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ไมลำบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกรความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใน
แตละระดับ ตั้งแต ระดับภายในองคการบริหารสวนตำบล อันไดแก สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุกทาน ขาราชการ พนักงาน และการหนุน
เสริมจากองคกรภายนอก และสวนราชการตาง  ๆ ตลอดจนหมูบาน ชุมชน 

          จากนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมใส  ไดนำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดตำแหนง
ที่ตองการในการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ในแผนอัตรากำลัง 3 ป สำหรับ
ปงบประมาณ 2564 – 2566  โดยโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  4  สวน ไดแก  สำนักปลัด  กอง
คลัง   กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กำหนดกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ ้น  27 อัตรา เพ่ือให
เหมาะสมกับลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
และยุทธศาสตรการพัฒนา จึงจำเปนจะตองคำนึงถึง  ปริมาณงาน  มีการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนกับเวลา  
ท่ีใช เพ่ือประกอบการกำหนดจำนวนขาราชการท่ีรับผิดชอบงาน  เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลเปนองคกรท่ี
ใกลชิดกับประชาชน เปนศูนยรวมในการบำบัดทุกขบำรุงสุขและจะตองตอบสนองความตองการของประชาชน  ใน
การกำหนดตำแหนงแตละตำแหนงจะตองสอดคลองกับแผนการ/โครงการ และปริมาณงาน จึงตองจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับปริมาณงานในองคกร  คือ  การวางคนใหเหมาะสมกับงาน เพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชนในการติดตอราชการ งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนำไปสูการพัฒนาองคกรที่ยั่งยืน
ตอไป 

  3.1.11 สภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

  การวางแผนอัตรากำลัง 3  ป  ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส    โดยวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบล วามีปญหาอะไรและความจำเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงพบวาปญหา
ความตองการไดแก  ปญหาดานเศรษฐกิจ , ปญหาดานสังคม , ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน, ปญหาดานแหลงน้ำ  , ปญหาดาน
การเมืองการบริหาร , ปญหาดานสาธารณสุข , ปญหาการบรหิารการจัดการ , ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลแมใส บรรลุวตัถุประสงคตามพันธกิจท่ีตั้งไว จำเปน  ตองจัดสรร
อัตรากำลังตามหนวยงานตาง ๆ  ตามเปาหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยู
นั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

  ๓.๒ กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดพะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดสรร
อัตรากำลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเนนคือ กำหนดสายงานที่สอดคลองกับ
หนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อันไดแก   การโอน  การยาย  การ
วางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ทั้งนี้องคการบริหารสวนตำบลแมใส  ไดพิจารณาดวยวา
อัตรากำลังที่มีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกำหนด
อัตรากำลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
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  สำนักปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวน
ตำบล  และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในสำนักปลัด สวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อำนวยการ
ทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี โดยมีโครงสรางดังนี ้
                        -  ดานบริหารท่ัวไป 
                        -  ดานบริหารบุคคล 

   -  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
                        -  ดานพัฒนาสังคม 

   -  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                        -  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        -  ดานกิจการสภา 
                      เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรางสวนราชการในสำนักปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลแมใสแลว พบวาสามารถปฏิบัติภารกิจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ
ในดานภาระคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จึงไมขอกำหนดโครงสรางสวนราชการเพ่ิม 

กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงาน 
สวนตำบล  ดำรงตำแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงาน
แตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี โดยมี
โครงสรางดังนี ้
                 -  ดานการเงิน 
                          -  ดานการบัญชี 
                          -  ดานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
                          -  ดานทะเบียนทรัพยสินและวัสดุ 
  เม่ือพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรางสวนราชการในกองคลังองคการบริหารสวน
ตำบลแมใสแลว พบวาสามารถปฏิบัติภารกิจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณในดานภาระ
คาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จึงไมขอกำหนดโครงสรางสวนราชการเพ่ิม 

กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงาน 
สวนตำบล  และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนที่เรื่องสายงานชาง  การกอสราง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรง
ตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี โดยมีโครงสรางดังนี ้
                        - ดานกอสราง 

                            - ดานออกแบบและควบคุมอาคาร 
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                         - ดานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  เม่ือพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรางสวนราชการในกองชางองคการบริหารสวนตำบล
แมใสแลว พบวาสามารถปฏิบัตภิารกิจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธภิาพ และเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณในดานภาระคาใชจาย
เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของหนวยงาน จึงไมขอกำหนดโครงสรางสวนราชการเพ่ิม 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ  
และแตงตั้งใหพนักงานสวนตำบล  ดำรงตำแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สวนใหญจะเนนที่เรื่องการ
วางแผนรักษาพยาบาล  ใหการบริการสาธารณสุข อนามัยสิ ่งแวดลอม การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงาน
แตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี โดยมี
โครงสรางดังนี ้
               - ดานอนามัย 
                          - ดานสิง่แวดลอม 
   เม่ือพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรางสวนราชการในกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตำบลแมใสแลว พบวาสามารถปฏิบัติภารกิจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณในดานภาระคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จึงไมขอกำหนดโครงสรางสวน
ราชการเพ่ิม 
        3.3  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure  เปนการนำประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา  เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ  จำนวนตำแหนง  และระดับตำแหนง  ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ  โดย
ในสวนนี้จะคำนึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม   
  การจัดระดับชั้นงานที ่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภท เพื่อใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดการ
เขาสูระบบแทง และระบบจำแนกตำแหนงการกำหนดตำแหนงมีการจัดประเภทตำแหนงใหสอดคลองกับลักษณะ
งานในปจจุบันซ่ึงเดิมมีการกำหนดประเภทตำแหนงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  1) ตำแหนง ประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง 
  2) ตำแหนง ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และ 
  3) ตำแหนง ประเภทท่ัวไป 
            องคการบริหารสวนตำบลแมใส ไดจัดระดับชั้นงานตามประเภทตำแหนง คือ ประเภทตำแหนง
บริหารคือ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง ตำแหนง ผูอำนวยการกอง 
จำนวน 4 กอง ไดแก หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนายการกองคลงั ผูอำนวยการกองชาง ผูอำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม สวนประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ก็ไดกำหนดตำแหนงไวตามปริมาณงาน โดยเนนความ
ประหยัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
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      3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น   

            ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แจงเรื่อง การจัด
ตำแหนงขาราชการสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตำแหนง (ระบบแทง)และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.
อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558 ไดกำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหนงและมาตรฐานของตำแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตำแหนง
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน มี 4 ประเภท ดังนี้ 
               1. ตำแหนง ประเภทบริหารทองถ่ิน ไดแก ตำแหนงปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือตำแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินกำหนด 
               2. ตำแหนง ประเภทอำนวยการทองถิ่น  ไดแก ตำแหนง หัวหนาหนวยงานระดับฝาย ระดับ
สวน ระดับกอง ระดับสำนักในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตำแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินกำหนด 
              3. ตำแหนงประเภทวิชาการ ไดแกตำแหนงจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีตำแหนง
นั้น 
             4. ตำแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตำแหนงที่ไมใชตำแหนงประเภทบริหารทองถิ ่นตำแหนง
ประเภทอำนวยการทองถ่ินและตำแหนงประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและ
พนักงานสวนทองถ่ินกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีตำแหนงนั้น 

            ขาราชการสวนทองถิ่น  ขาราชการครู  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  โดยหลักการแลว  การ
จัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ  และตนทุนการทำงานขององคกร  ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตำบลแมใส จึงกำหนดอัตรากำลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการ โดยมีการ
พิจารณาวาตำแหนงที่กำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนง
เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละสีส่ิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
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            3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

   เปนการนำขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process)  ในอดีต เพ่ือ
วิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดย
เปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากำลังคนมากกวา  อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน 
งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกำหนดเวลา
มาตรฐานได  ดังนี้ การคำนวณเวลาที่ในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทำไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทยีบ 
(Relative Information) มากกวา นอกจากนั้นกอนจะคำนวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตอง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้ง
อาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความ
จำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
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หลักการคำนวณจำนวนกำลังคนท่ีตองการ มีวิธีคำนวณท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

            1 การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงานวิธีนี้มีสิ่งสำคัญตองทราบ 2 ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที ่ผ านมาในแตละปขอ
หนวยงาน และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปที่ผาน
มาแลวนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใชคำนวณตองใกลเคียง
ความจริงและนาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
 
                   1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใชการทำงานแตละ
ชิ้นการคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ป จะมี    52  สัปดาห 
                         1 สัปดาหจะทำงาน   5  วัน 
                         1 ป จะมีวันทำงาน   260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจำป   13   วัน 
                         วันหยุดพักผอนประจำป (พักรอน)  10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย  7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ป   30   วัน 
                      * วันทำงานมาตรฐานของขาราชการใน  1  ป       230  วัน 
                         เวลาทำงานมาตรฐานของขาราชการใน  1  วัน     6   ชั่วโมง 
                        (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักสวนตัว 1 ชม.) 
                   ** เวลาทำงานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                         หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                   ซ่ึงในการกำหนดจำนวนตำแหนงขาราชการจะใชเวลาทำงานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
                 สูตรในการคำนวณ  
   จำนวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น    
                                                   เวลาทำงานมาตรฐานตอคนตอป 
   2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมางานท่ี
ผานมาในแตละปรวมท้ังจำนวนคนท่ีทำงานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหนง หรือจำนวน
คนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว อาจนำมาคำนวณหาอัตราสวนระหวางปริมาณงานกับจำนวน
คนท่ีตองการสำหรับงานตางๆ   ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดานการเงิน แตมีขอควรระวังสำหรับการคำนวณแบบ
นี้ คือ 

                   2.1)  ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมทำงานเต็มท่ีหรือไม     
                   2.2)  งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตไมสัมพันธกับจำนวนเจาหนาท่ี จึงไม 

สามารถคำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคำนวณท่ีซับซอน 
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       องคการบริหารสวนตำบลแมใส ไดดำเนินการคำนวณจากปริมาณงาน และจำนวนคนที่ใชใน
ปจจุบัน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ป  โดยไดมีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการ โดย
ใชขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาวาแตละสวนราชการจำเปนตองใชอัตรากำลังที่เปน
ขาราชการ พนักงานจางรวมท้ังสิ้นเปนจำนวนเทาใดแลวจำแนกประเภทตำแหนงและระดับใหเหมาะสมกับปริมาณ
งานและคุณภาพงานนั้น โดยรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใชไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้น
จะตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน 1 ป กลาวคือ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง มีเวลาปฏิบัติ
ราชการคิดเปน 82,800 นาที ตอไป เทียบกับเวลาท้ังหมดท่ีตองปฏิบัติงานนั้นใหสำเร็จ กรณีมีเศษเกินก่ึงหนึ่งให
ปดข้ึนเปนจำนวนเต็ม  
    (สำหรับการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแตละตำแหนงไดนำเสนอในแนบทายแผนอัตรากำลังนี้) 

  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมา 
  องคการบริหารสวนตำบลแมใส ไดมีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแตละสวนราชการครบ
ทุกสวนราชการ โดยมีการเก็บปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแตละสวนราชการครบทุกสวนราชการ มีการนำปริมาณงาน
ท่ีเกิดข้ึนของแตละสวนราชการมาคำนวณเปนระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนโดยแสดงเปนจำนวนโครงการ/รายการนั้นใชเวลา
ดำเนินการโดยประมาณเปนระยะเวลาเทาใดนำมาคำนวณในสัดสวนเวลาการทำงานตอคนเพื่อกำหนดจำนวนชา
ราชการ และพนักงานจางที่พึงมี มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของขาราชการและพนักงานจาง 
(เอกสารตามภาคผนวก) จึงไดนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการมาคำนวณเปนระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับ
เวลาที่ใชไปทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานสวนตำบลนั้นจะตองใชในการปฏิบัติหนาที่ใน 1 ป วามี
เวลาปฏิบัติราชการอยางนอย 82,800 นาทีตอป ดังนี้ 
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ลำดับ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ เวลาทั้งหมดตอ
ป (นาที) 

จำนวนที่
ตองการ 
(คน) 

จำนวน 
ที่มีอยู 

ปจจุบัน
(คน) 

คำนวณเปน
อัตรากำลังที่

ตองการเพ่ิมขึ้น 

1 นักบริหารงานทองถ่ิน 84,240 1.012 1 คงอยูเทาเดิม 
 สำนักปลัด     

2 หัวหนาสำนักปลัด 118,400 1.43 1 คงอยูเทาเดิม 
3 นักทรัพยากรบุคคล 166,525 2.11 1 คงอยูเทาเดิม 
4 นักจัดการงานทั่วไป 78,080 0.94 1 คงอยูเทาเดิม 
5 นักพัฒนาชุมชน 147,660 1.78 1 คงอยูเทาเดิม 
6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 134,100 1.59 1 คงอยูเทาเดิม 
7 นักวิชาการศึกษา 154,680 1.87 1 คงอยูเทาเดิม 
8 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,780 1.16 1 คงอยูเทาเดิม 
9 เจาพนักงานธุรการ 104,890 1.27 1 คงอยูเทาเดิม 

10 ครู ค.ศ.2 135,140 1.63 1 คงอยูเทาเดิม 
11 ครู ค.ศ.1 110,330 1.31 1 คงอยูเทาเดิม 
12 ผูดูแลเด็ก 100,080 1.19 1 คงอยูเทาเดิม 
13 ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    วาง 

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

 กองชาง     
18 ผูอำนวยการกองชาง 99,000 1.20 1 คงอยูเทาเดิม 
19 วิศวกรโยธา 265,000 3.20 1 คงอยูเทาเดิม 
20 นายชางโยธา 175,900 2.12 1 คงอยูเทาเดิม 
21 นายชางไฟฟา 22,590 0.27 1 คงอยูเทาเดิม 
22 เจาพนักงานธุรการ 82,645 1.00 1 วาง 
23 ผูชวยนายชางโยธา    วาง 
24 พนักงานสูบน้ำ 119,820 1.45 1 คงอยูเทาเดิม 
25 ผูชวยนักจัดการงานชาง 140,400 1.70 1 คงอยูเทาเดิม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
26 ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 128,520 1.55 1 คงอยูเทาเดิม 
27 เจาพนักงานธุรการ 85,010 1.03 1 คงอยูเทาเดิม 

รวมอัตรากำลัง  24  
 เพิ่ม/ลด - 
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 หมายเหตุ  (รายละเอียดแตละตำแหนง ปรากฎในภาคผนวก) 

  จากการคำนวณอัตรากำลังที่ตองการขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  จะเห็นไดวา สำนัก
ปลัดมีปริมาณงานกับคน ยังพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ กองคลังมีปริมาณงานมากกวาจำนวนคน 
ยังคงตองการอัตรากำลังเพ่ิม กองชางก็เชนเดียวกัน มีปริมาณงานมากกวาจำนวนคน ยังคงตองการอัตรากำลังเพ่ิม 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีปริมาณงานกับคนเพียงพอกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความเหมาะสมแลวนั้น  สำหรับกองคลังและกองชางท่ีตองการอัตรากำลังเพ่ิมนั้น  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 
ป (พ.ศ. 2564 -2566) ยังไมมีการกำหนดอัตรากำลังเพิ่มแตอยางใด แตจะพิจารณาในวงรอบปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -2566) ในครั้งตอไป  

        3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือนำประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็นดังนี้ 
       3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร 
  เรื่องพื้นที่และการจัดสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงานในพื้นที่นั้น
จะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานเพ่ิมข้ึน
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาโดยแตละสวนงานจะตองประกอบดวย  หัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการ,หัวหนาฝาย 
งานธุรการ งานกฎหมาย  และบริหารทั่วไปในสวนราชการนั ้น ๆ  ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนด
โครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันทั้งในดานระบบเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและการลงทุนการพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมอนุรักษ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ ่นสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน  ปกปอง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   การ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึง
องคการบริหารสวนตำบลจะตองมีการวางแผนการโครงสรางการแบงสวนราชการใหเหมาะสมกับงานที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตเพื่อรองรับปริมาณงานและแกไขปญหาทุกปญหาและรับรูปญหาและความตองการของชาวบานตาม
สภาพพื้นที่อยางแทจริงรวมถึงสงเสริมใหความรูแกชุมชนใหเกิดแนวทางแกไขปญหารวมกันทุกฝาย รูรัก เสียสละ 
สามัคคี รูรับผิดชอบรวมกันท้ังชุมชนและหนวยงานของรัฐทุกองคกรในระบบประชารัฐ 

  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ 
  พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลาราชการและการนับ
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ มาตรา 21 ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว 
เปนอันพนจากราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบริบูรณนั้น  
           การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุใหเริ ่มนับแตวันที ่เกิด ตามมาตรา 16 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เชน กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ ในวันที่ 30 
กันยายน 2556 และเปนผลใหบุคคลนั้นพนจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวน
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ทองถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สำหรับผูที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ป บริบูรณในวันที่ 1 
ตุลาคม ดังนั้น จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป จึงทำใหมีสิทธิรับราชการตอไปไดอีก 1 ป 
  ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ องคการบริหารสวนตำบลแมใส  มีพนักงานสวนตำบลสวนใหญยังมีอายุ
นอยอายุราชการไมถึง 25 ป   ดังนั้น ในองคกรตองมีการพิจารณาวางแผนการปรับตำแหนงอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและวางแผน
ทดแทนตำแหนงที่จะเกษียณอายุออกไปในอนาคต เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถคาดการณ วางแผน
กำหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกำลังคนได 

          3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนกระบวนการขององคกรที่มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานในขั ้นตอนตาง ๆ ขององคกร ตั ้งแตการรวมแสดงความคิดเห็น              
รวมวางแผน/จัดทำแผน รวมดำเนินการและรวมติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงาน ซึ่งจะสะทอนให
เห็นถึงการดำเนินงานดวยความโปรงใสขององคกรได  และสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาที่ รวมถึงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน อันไมโปรงใสหรือ
ทุจริตตอหนาที่ได ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบจากผูมีสวนไดเสีย และแสดงใหเห็น
ถึงความโปรงใสขององคกรได  โดยอาจเปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การสำรวจ  โทรศัพท  ซ่ึงมุมมองตาง ๆ อาจทำให
การกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอื่น ๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบโครงสรางสวน
ราชการ กรอบอัตรากำลัง ระหวางองคการบริหารสวนตำบลแมใส กับองคการบริหารสวนตำบลแมนาเรือ  
เนื่องจากอยูในกลุม อบต.และเปน อบต. ขนาดเดียวกัน มีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ตามรายละเอียดดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังระหวางองคการบริหารสวนตำบลแมใสกับองคการบริหารสวนตำบลแมนาเรือ 
 

ลำดับที่ รายการ อบต.แมใส อบต.แมนาเรือ 

๑ โครงสรางสวนราชการ ๔ สวนราชการ   
๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองชาง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓  สวนราชการ 2 ฝาย 
๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 1 ฝาย 
๓. กองชาง 1 ฝาย 

 
๒ จำนวนพนักงานสวนตำบล จำนวน  ๒2 อัตรา 

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

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

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

จำนวน  6  อัตรา 
๑. สำนักปลัด 5  อัตรา 
๒. กองคลงั   -    อัตรา 
๓. กองชาง  ๑     อัตรา 

 
๔ จำนวนพนักงานจางท่ัวไป จำนวน  ๑  อัตรา 

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

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

 
๕ งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖4 40,95๐,๐๐๐  บาท 56,559,048  บาท 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลแมใส องคการบริหารสวนตำบล   
แมนาเรือ  ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตำบลที่มี ประชากร   ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
ใกลเคียงกัน และเขตพื้นที่ติดตอกัน  จะพบวา การกำหนดอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลทั้งสองแหง มี
อัตรากำลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหนงเมื่อเปรียบเทียบกันแลว   การจัดทำแผน
อัตรากำลัง  3  ป  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงยังไมมีความ
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จำเปนตองปรับเกลี่ยตำแหนง  ลดตำแหนง  หรือเพิ่มตำแหนงแตอยางใด และจำนวน ปริมาณคนที่มีอยูขณะปจจุบัน 
สามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตำแหนงที่ยังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตำบลแมใส
จะดำเนินการตามหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีเก่ียวของตอไป  และคาดการณวา ในปงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบ
อัตรากำลัง 3 ป จะมีพนักงานสวนตำบลเพื ่อรองรับปริมาณงานที ่เพิ ่มขึ ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

  3.8 มีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นทุกคนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

       องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล   โดยพนักงานสวน
ตำบลจะตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ  1  ครั้ง เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลทุกคน ไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถ โดยใหไดรับการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม ทั้งใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ขอ ๒๖๗ โดยให
สอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล และจัดทำใหครอบคลุมถึงบุคลากรฝายประจำ ฝายการเมือง  และ
รวมถึงพนักงานจางทุกคน ทุกตำแหนง  ตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ประจำป  2564 – 2566   
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๔. สภาพปญหา ความตองการของประชาชน 

เพ่ือใหการวางแผนอัตรากำลัง  ๓  ป  ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  มีความครบถวน 
องคการบริหารสวนตำบลแมใส  สามารถดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวน
ตำบลแมใส ไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบล  วามีปญหาอะไร และ
ความจำเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสำคัญ  สรุปไดดังนี้ 

  ๔.๑  สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

 ๑. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  การคมนาคมภายในหมูบานและถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมท่ัวถึง 
๑.๒  ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
๑.๓  แหลงน้ำไมเพียงพอกับการทำการเกษตร 
๑.๔  ระบบน้ำประปาในหมูบาน 

 ๒.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
๒.๑  เกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพไมเพียงพอกับรายจาย 
๒.๒  ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
๒.๓  การวางงานหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 

             2.4  ขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
                 2.6  ขาดการรวมกลุมอาชีพ 

   ๓.  ปญหาดานสาธารณสุขและอนามัย 
  ๓.๑  ขาดความรูความเขาใจในการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง 

๓.๒  ประชาชนสวนใหญนิยมบริโภคอาหารท่ีปรุงจากเนื้อสัตวแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 
๓.๓  ปญหาโรคภัยไขเจ็บตลอดถึงโรคติดตอตาง ๆ 
๓.๔  ปญหาเรื่องการสงเสริมการออกกำลังกาย 
3.5  การใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ  ไมท่ัวถึง 
3.6  ขาดความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

   ๔.  ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๑  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
   ๔.๒  สถานท่ีใหบริการขาวสารขอมูลแกประชาชนยังไมเพียงพอ 
   ๔.๓  สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมีไมเพียงพอ 
   ๕.  ปญหาดานสังคม 

๕.๑  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
๕.๒  ปญหาผูดอยโอกาสทางสังคม 
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 ๖.  ปญหาดานการเมืองและการบริหาร 
        ๖.๑  ความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินของประชาชน 
        ๖.๒  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
        ๖.๓  ขาดการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารการดำเนินงานของผูนำชุมชน 
        ๖.๔  การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ 
                           ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึงผูนำชุมชน 
        ๖.๕  ความรูในหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 7.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                  ๗.๑  ปญหาไมมีท่ีกำจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
                  ๗.๒  ปญหาภัยแลง 
                  ๗.๓  จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรราชาติ 
                  ๗.๔  ปญหาหมอกควันจากการเผาขยะ ฟางขาง ฯลฯ 

 ๔.๒  ความตองการของประชาชน 

  ๑.  ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  ปรับปรุงและซอมแซมถนนสำหรับการคมนาคมในหมูบานและถนนเขาสู 
       พ้ืนท่ีการเกษตร 
๑.๒  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ และถนนลาดยาง 
๑.๓  ขยายเขตการใหบริการไฟฟา และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
๑.๔  กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอตลอดป 
๑.๕  ขุดลอกคลองและเทดาดคอนกรีตลำเหมืองเพ่ือใหนำไหลเขาสูพ้ืนท่ี 
       การเกษตรไดสะดวก 
๑.๖  สรางรางระบายน้ำเพ่ือใหน้ำไหลสะดวกเพ่ือปองกันน้ำทวม 
๑.๗  ดำเนินการปรับปรุงแกไขระบบประปาหมูบาน บอบาดาล ใหสะอาดได 
       มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
๑.๘  สรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีในการทำกิจกรรม 
       รวมกันและสรางสวนสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีในการพักผอน 
       หยอนใจ 

 ๒.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 
๒.๑  สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ  
       รวมถึงทุนหมุนเวียน 
๒.๒  สงเสริมและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๓  อบรมใหความรู เพ่ิมทักษะ และสนับสนุนงบประมาณในการประกอบ 
       อาชีพเสริม 
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๒.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมอาชีพกันเพ่ิมข้ึน และ 
       พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินคาทางการเกษตร  
๒.๕  สงเสริมใหผูวางงานมีงานทำ 

 ๓.  ความตองการดานสาธารณสุขและอนามัย 
   ๓.๑  สงเสริมใหความรูประชาชนในการใสใจและการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง 

๓.๒  จัดใหมีการรณรงค และใหความรูแกประชาชนในเรื่องการบริโภคอาหารท่ี 
       มีประโยชนตอรางกาย  และโทษของการบริโภคอาหารท่ีไมถูกหลัก   
       โภชนาการตลอดถึงเรื่องโรคพยาธิตาง ๆ 
๓.๓  จัดใหมีการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก ตลอดจนการพนหมอกควัน 
๓.๔  จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตลอดจนการคุมกำเนิด การทำ 
       หมันสุนัข 
๓.๕  จัดหาลานกีฬา และเครื่องออกกำลังกายเพ่ือใหเด็กเยาวชนและประชาชนได   
       ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ 

  ๔.  ความตองการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  สงเสริมใหประชาชนไดรบการศึกษาสูงข้ึนท้ังในระบบและนอกระบบ 

   ๔.๒  สรางจิตสำนึกใหแกประชาชนในการฟนฟูภูมิปญญา  วัฒนธรรมและ 
                                         ประเพณีทองถ่ิน 

๔.๓ จัดหาและกอสรางสถานท่ีใหบริการขอมูลขาวสารใหครบทุกหมูบาน 
๔.๔  จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพ่ือใหเด็กเยาวชนและประชาชนได 

                                      เรียนรู เชน คอมพิวเตอร 
๔.๕  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสรมินม ใหแกโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย 
       พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๕.  ความตองการดานสังคม 
๕.๑  จัดตั้งเวรยามประจำหมูบาน  การตรวจตราเวลากลางคืน  
๕.๒  ใหความสำคัญแกผูดอยโอกาส โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรม งานเพ่ิมรายได 

   ๖.  ความตองการดานการเมืองและการบริหาร 
   ๖.๑  ตองการใหมีการอบรมใหความรูเรื่องเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ิน 
   ๖.๒  ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
   ๖.๓  ตองการใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธการดำเนินงานของผูนำชุมชน 

   ๖.๔  ตองการฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ 
                             ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึงผูนำชุมชน 

   ๖.๕  ตองการใหการบริหารงานทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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 ๗.  ความตองการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                   ๗.๑  ตองการท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
                   ๗.๒  ตองการใหมีการสงเสริมปลูกปาทดแทน 
                   ๗.๓  รณรงคปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรราชาติ ลดการตัดไมทำลายปา 

           ๗.๔  สงเสริมไมใหมีการเผาขยะ เผาฟางขาวในหมูบาน เพราะเปนควันพิษ  
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๕. ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 

  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมใส    เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทำสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมใส    ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน   การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมใส  จะ
สมบูรณไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตะหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจ
แนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ในทุกกลุมทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  
และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา   สวน
ดานพัฒนาอาชีพ   จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น  จัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการ
รวมมือรวมใจกัน 

  การวิเคราะหภาระกิจ  อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต. ใชเทคนิค SWOT  องคการบริหารสวนตำบล   แม
ใส  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ   แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห
ภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกำหนดแบงภารกิจได  เปน  ๗  ดาน  ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ  ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ดังนี้ 

  5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทางน้ำ  
   2. การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

   3. การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
   4. การสาธารณูปการ  
   5. การจัดใหมีและการบำรุงทางน้ำและทางบก  
   6. การจัดใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ 
   7. การจัดใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา  
   8. การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
   9. การจัดใหมีและการบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
  5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา  
   2. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ  
   3. การปองกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล  
   4. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
   5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  



53 
 

   6. การจัดใหมีโรงฆาสัตว 
   7. การจัดใหมีสุสาน และฌาปนสถาน  
   8. การจัดใหมีการบำรุงสถานท่ีสำหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ     
   9. สวนสัตว ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร  
   9. การบำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร  

  5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 
   1. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. การจัดใหระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
   4. การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล 
   5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. การจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทำ 
   2. แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
   3. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
   4. การสงเสริมการทองเท่ียว  
   5. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไมวาจะดำเนินการเอง 
                หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

  5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. การคุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
   3. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
   4. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
  5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา 
   2. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
   3. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
   4. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
   5. การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 
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  5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   1. สนับสนุนสภาตำบลและองคกรปกครองสวนทองงถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
   2. สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ 
                                   พัฒนาทองถ่ิน  
   3. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตำบล และองคกรปกครอง 
                                   สวนทองถ่ินอ่ืน 
   4. การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตำบลและองคกรปกครองสวน 
                                   ทองถ่ินอ่ืน 
    5. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองคกร 
                                   ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

  การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  

              จุดแข็ง (Strength) คือ จุดเดนหรือจุดแข็งของตำบลแมใส ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
ขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในของตำบล ดังนี้  
  1. มีเสนทางการคมนาคมติดตอระหวางตำบล อำเภอ จังหวัด สะดวก 
  2. มีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถใชพ้ืนท่ีการเกษตรไดตลอดท้ังป 
  3. มีสถานท่ีทองเท่ียวภายในทองถ่ินท่ีเหมาะแกการพัฒนาในอนาคต 
  4. มีตลาดสด เปนท่ีจับสินคาสำหรับบริโภคสำหรับประชาชนในตำบลและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
  5. มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ และมีความหลากหลายทาง 
                         วัฒนธรรม 
  6. มีโครงสรางสวนราชการภายในแบงออกเปน ๔ สวน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองชาง และ 
                         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม       
  7. มีสายการบังคับบัญชาสั้นงายตอการบริหารงาน มีผูบริหาร จำนวน ๔ คน คือ นายก  
                         อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
  8. มีบุคลากร จำนวน ๒๗ คน พนักงานตำบล ๒๒ คน พนักงานจาง ๕ คน  

 9. งบประมาณมีเพียงพอตอการบริหารงานขององคกร 
10. เครื่องมือท่ีทันสมัยตอการปฏิบัติงาน มีความพรอม (วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ) 

    จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน 
ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของตำบลแมใส ซ่ึงอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน เกิด
จากการบริหารงาน ฯ 

    1. ผูบริหารมีนโยบายไมแนชัด เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
  2. บุคลากรขาดการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานดานงานแผนท่ีภาษีโดยโปรแกรม Ltax GIS 
  4. การรองเรียน การบุกรุกเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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  5. ขาดการบริหารการจัดการองคความรู ขาดการถายทอดงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนท่ีแนนอน 
  7. ขาดความรวมมือระหวางพนักงานดวยกัน ไมใชความชวยเหลือซ่ึงกันและ 
  จากจุดออน (Weaknesses) ดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลแมใส จำเปนตองมีผูท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีเหมาะสมและตรงตามจุดออนจึงจะแกไขปญหาดังกลาวนี้ได  โดยการวิเคราะหแลวจุดออนดังกลาว
ตองมีพนักงานสวนตำบลตำแหนง นิติกร และ นายชางสำรวจ มาปฏิบัติงาน แตโอกาสนี้คงยังไมสามารถท่ีจะขอ
เปดกรอบตำแหนงนี้ได ตองไวใหมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังในครั้งตอไป 

  โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการท่ี 
สภาพแวดลอมภายนอกของตำบลแมใส ท่ีเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดำเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจาก
จุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน 
ซ่ึงตำบลและพนักงานท่ีเก่ียวของจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น  เชน 
  1. นโยบายของรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนและการดำรงชีวิต      
               ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง ๆ 
  3. การสงเสริมพัฒนาความรูในระดับบุคคลในองคกรอยางตอเนื่อง 
  4.  นโยบายรัฐบาลสงเสริมกระจายอำนาจใหแกทองถ่ิน 
  5. จังหวัดพะเยาใหความสำคัญกับการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินในทุก ๆ ดาน 
  6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนและสามารถนำมาพัฒนาทองถ่ิน 
  7. ประชาชนมีความพรอมในการมีสวนรวมในการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจำกัดท่ีเกิดจาก 
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งตำบลแมใส จำเปนตองปรับกลยุทธการพัฒนาใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน อุปสรรคตาง ๆ ในการดำเนินงาน 
  1. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปญหาแหลงน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร 
  2. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
  3. ปญหาภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได เชน วาตภัย อุทกภัย และภัยแลง เปนตน 
  4. งบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลมีไมเพียงพอ ไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 
                         ในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม 
  5. การดำเนินงานบางสวนตองเปนข้ันตอนตามระเบียบของราชการ 
  6. ความตองการของประชาชนท่ีไมรูจักพ่ึงพาตัวเอง   
  7. ผลของนโยบายของนักการเมืองเพียงแตตองการจะไดมาเพียงฐานเสียงเทานั้น ยังไมมีระบบ
ความคิดในการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
  8. กลไกลตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำใหราคาผลผลิตและรายไดไมแนนอน 
  9. คานิยมสมัยใหมที่ใหความสำคัญกับความเจริญทางดานวัตถุมากกวาจิตใจการพัฒนาทาง
อารมณ 
 



56 
 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  ไดวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ี

ตองดำเนินการ ไดแก 

ภารกิจหลัก 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โดยจะดำเนินการ ขุดลอกคลอง  สรางสะพาน คสล.   วางทอระบายน้ำ  ขยายเขตการติดตั้ง 

ไฟฟาสาธารณะอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกหมูบาน  กอสราง ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิว

ถนนลาดยาง  เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ขยายเขตระบบประปา  และมีน้ำประปาใชอยาง

ท่ัวถึง จัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ ปรับปรุงสุสานและฌาปนสถาน 

๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  โดยจะดำเนินการ ใหการสนับสนุนการศึกษา จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน สงเสริมอาชีพ  จัดหา

สถานท่ีและอุปกรฺณ เครื่องออกกำลังกาย  สงเสริมการกีฬา เพ่ือใหหางไกลจากยาเสพติด จัดสถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ  ปรับปรุงภูมิทัศน  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส   การใหความรูเรื่อง

อนามัยในครอบครัว การดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีนสำหรับสัตวเลี้ยง การคุมกำเนิดสัตว การปองกันโรคติดตอ  

๓.  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  โดยจะดำเนินการรณรงคเรื่องการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ หรือโครงการขยะบุญ รณรงค

ใหประชาชนหยุดเผาขยะในชุมชน และในเวลาเชาและหลังเลิกงาน ใหความรู ชวยกันดูแลไมใหน้ำขังในบริเวณ

บาน ที่สาธารณะเพื่อปองกันไขเลือดออก ปองกันโรคและระงับโรคติดตอในชุมชน สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี

รวมมือกันรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

เก่ียวกับการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

ภารกิจรอง 

๑.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

    โดยจะดำเนินการสงเสริมใหประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท มีความสามัคคีไมใหเกิดความ

แตกแยก รณรงคใหประชาชน ขาราชการ พนักงานสวนตำบล พนักงานจางรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมืองโดยการเก็บขยะขางถนนเปนประจำทุกเดือน เตรียมความพรอมดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  และชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ  และมีการควบคุมการกอสรางอาคารเพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอยของชุมชน 
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๒.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียว  

     โดยจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมการ

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม การจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  จัดฝกอบรมใหความรู  ดานวิชาการ การบริหารจัดการแกประชาชน  เพื่อใหมีความรูทางดาน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   
 โดยจะดำเนินการสงเสริมการศึกษาทุกระดับ  ทำนุบำรุงศาสนา  และวัฒนธรรม  บำรุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  และสงเสริมการกีฬา 

4. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตำบล 
  โดยจะดำเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  

บูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่น   สงเสริมพัฒนาความรู  

ความสามารถใหแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง  ใหบริการแกประชาชน  เอกชน  สวนราชการ  หนวยงาน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนอยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพ 

 ภารกิจท้ัง   ๗   ดานตามท่ีกฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบล สามารถจะแกไข 

ปญหาขององคการบริหารสวนตำบลแมใสไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลแมใส จะตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 
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๗.  สรุปปญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 

    แนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง จากการวิเคราะห 

จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ี
เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลแมใส ดังนี้ 
  1. ผูบริหารมีนโยบายไมแนชัด เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
  2. บุคลากรขาดการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานดานงานแผนท่ีภาษีโดยโปรแกรม Ltax GIS 
  4. การรองเรียน การบุกรุกเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  5. ขาดการบริหารการจัดการองคความรู ขาดการถายทอดงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนท่ีแนนอน 
  7. ขาดความรวมมือระหวางพนักงานดวยกัน ไมใชความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
   

  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมใส กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  ออกเปน  ๔  สวน   
ราชการ ไดแก  สำนักปลัด กองคลัง กองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยกำหนดกรอบอัตรากำลัง
จำนวนทั้งสิ้น 27  อัตรา พนักงานสวนตำบล  22  อัตรา และพนักงานครู  2  อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ 
จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จำนวน 1  อัตรา และปจจุบันมีกรอบอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 
สังกัดกองชางวาง จำนวน  1 ตำแหนง คือ ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ ป.ง/ช.ง และพนักงานจางตามภารกิจวาง  
จำนวน  2 ตำแหนง คือ  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ผูชวยนายชางโยธา ซึ่งยังคงอยู
ระหวางดำเนินการสรรหา ทำใหการปฏิบัติงานของกองชาง งานธุรการ งานชาง และงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีความลาชา กระทบกับการบริหารงาน และทำใหงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร อยางไรก็ตามเพ่ือเปน
การแกไขปญหาดังกลาวองคการบริหารสวนตำบลแมใสจะทำการสรรหาใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  
  และจากจุดออน (Weaknesses) ที่ไดกลาวมานั้น องคการบริหารสวนตำบลแมใส มีภารกิจ 
อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจำนวนมากในทุกสวนราชการ และท่ีมากท่ีสุดคือกองคลัง
และกองชาง  
  จากปญหาขาดบุคลากรปฏิบัติงานดานงานแผนที่ภาษีโดยโปรแกรม Ltax GIS ของงานจัดเก็บ
รายไดกองคลังไมเปนปจจุบัน และไมครบถวน ถูกตอง เนื่องจากพื้นที่ในตำบลแมใสมีจำนวนแปลงที่ดิน 6,000 
กวาแปลง มีเจาของทรัพยสิน 2,000 กวาราย และในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแปลงที่ดินไมวาจะ
เปนการแบงแยก โอนกรรมสิทธิ์ รวมแปลง โดยเฉลีย่ 5 – 10 ราย ประกอบกับกองคลงัไมมีเจาหนาท่ีในตำแหนง
ที่รับผิดชอบงานดังกลาว มีเพียงจางเหมาบริการ ซึ่งไมไดรับผิดชอบโดยตรง และอาจอาจมีการลาออก เมื่อหมด
สัญญาก็จะทำใหงานดังกลาวขาดผูรับผิดชอบ จากปญหาดังกลาว จึงมีความจำเปนในการขอกำหนดตำแหนงเพ่ิม
ใหม เพื่อรองรับภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเปนการแกไขปญหา
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมใส ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเปนตองมีผูที่มีความรู
ความสามารถท่ีเหมาะสมและตรงตามจุดออนจึงจะแกไขปญหาดังกลาวนี้ได  โดยการวิเคราะหจุดออนดังกลาวแลว 
ตองมีพนักงานสวนตำบลตำแหนง นายชางสำรวจ มาปฏิบัติงาน  
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   และปญหาเรื่องการรองเรียน รองทุกข จากประชาชนมีมากข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตำบล
ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูดานกฎหมาย มาแกไขปญหา จึงทำใหประชาชนไมมีความพอใจตอการบริการ และจำนวน
ที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเปน
ในการขอกำหนดตำแหนงเพิ่มใหม เพื่อรองรับภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มสูงข้ึน 
และเพ่ือเปนการแกไขปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมใส ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จำเปนตองมีผูที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและตรงตามจุดออนจึงจะแกไขปญหาดังกลาวนี้ได  โดยการ
วิเคราะหจุดออนดังกลาวแลว ตองมีพนักงานสวนตำบลตำแหนง นิติกร มาปฏิบัติงาน  

  เนื่องดวย ในครั้งนี้คงยังไมสามารถที่จะขอเปดกรอบอัตรากำลังตำแหนงใด ๆ ได ตองไวใหมีการ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป ในครั้งตอไป เพื่อใหภารกิจและปริมาณงานขององคการบริหารสวนตำบลแมใส  มี
ความเหมาะสม และเปนการควบคุมภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลไมใหเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจายประจำป ตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 
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  องคการบริหารสวนตำบลแมใส ขอกำหนดโครงสรางสวนราชการ เพื่อรองรับอำนาจหนาที่ตามท่ี
กำหนดในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7)         
พ.ศ. 2562  และตามพระราชบัญญัติกำนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
จึงกำหนดสวนราชการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่  18  ธันวาคม  
2563  ดังนี้ 

  ๘.๑  โครงการสรางองคการบริหารสวนตำบลแมใส 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัด อบต. (01) 
    ๑.๑ ดานการบริหารท่ัวไป 
     งานสารบรรณ  

  งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
  งานตรวจสอบภายใน 
  งานอำนวยการและประสานงาน 
  งานระเบียบกฎหมาย  

  งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
  งานรองเรียน รองทุกข 

    ๑.๒ ดานการบริหารงานบุคคล 
  งานการเจาหนาท่ี 
  งานสิทธิสวัสดิการ 
  งานพัฒนาบุคลากร 

    ๑.๓ ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   งานวิชาการ 
   งานงบประมาณ 
   งานขอบัญญัติ ระเบียบ 

    ๑.๔ ดานพัฒนาสังคม 
   งานสังคมสงเคราะห 

          งานสงเสริมอาชีพ 
          งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เด็ก  เยาวชน 
          คนชรา  คนพิการ ผูปวยเอดส 
           งานสวสัดิการสังคม  
     
   โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน 

1. สำนักปลัด อบต. (01) 
    1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานธุรการ 
    1.4 งานการบริหารบุคคล 
    1.5 งานสวัสดิการสังคม 
    1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.8 งานกิจการสภา 
    1.9 งานกฎหมาย 
    1.10 งานการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
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๑.๕ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    งานสงเสริมการศึกษา 

         งานพฒันาศูนยเด็กเล็ก 
         งานบริหารการศึกษา 
         งานวฒันธรรมประเพณีทองถ่ิน 
         งานทองเที่ยวและกีฬา 

    ๑.๖ ดานปองกันและบรรณเทาสาธารณภัย 
   งานรักษาความปลอดภัย 
   งานอำนวยการ อปพร. 
   งานปองกันสาธารณภัย 
   งานชวยเหลือ ฟนฟู บรรเทาความ 
   เดือดรอนผูประสบภัย 

    ๑.๗ ดานกิจการสภา 
   งานระเบียบ ขอบังคับ 
   งานการประชุมสภา 
  งานอำนวยการและประสานงาน 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

2. กองคลัง (04) 
   ๒.๑  ดานการเงิน 
         งานรับเงนิเบิกจายเงนิ 
         งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงนิ 
         งานเก็บรักษาเงนิ 
   ๒.๒  ดานการบัญช ี
         งานการบัญช ี
         งานทะเบียนการควบคุมการเบิกจาย 
         งานงบการเงินและงบทดรอง 
         งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
         งานรับจายเงนิและเก็บรักษาเงิน   
         งานตรวจสอบและรักษาใบสำคัญหลักฐาน  
         เอกสารทางการเงินและบัญชี   
         งานชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
         การเงินและบญัช ี
   ๒.๓  ดานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
          งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
          งานพฒันารายได 
          งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
          งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
          งานตรวจรับแบบแสดงรายการคำรองหรือ 
          คำขอ ของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม 
          งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษ ี
          งานทะเบียนพาณชิย 
          งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน 
 
   ๒.๔  ดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
        งานจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 

         งานจัดซื้อจัดจาง 
         งานทะเบียนเบิกจายวสัดุครุภัณฑ 
         งานควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ 
       งานจำหนายพัสดุและทรัพยสิน 
 
 
 
 
 

2. กองคลัง (04) 
    2.1 งานบริหารงานการคลงั 
    2.2 งานการเงินและบัญช ี
    2.3 งานการพัสด ุ
    2.4 งานการจัดเก็บรายได   
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

3. กองชาง (05) 
    ๓.๑  ดานกอสราง  
         งานกอสรางและบูรณะถนน 
         งานกอสรางสะพาน  
         งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 
         งานบำรุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 
  ๓.๒  ดานออกแบบและควบคุมอาคาร 
         งานประเมินราคา 
         งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
         งานออกแบบและบริการขอมูล 
         งานขออนุญาตกอสรางอาคาร 
         งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
         งานวิศวกรรม 

    ๓.๓  ดานสาธารณูปโภคและผังเมือง       
         งานประสานกิจการประปา 
         งานไฟฟาสาธารณะ 

           งานระบายน้ำ 
         งานสำรวจและแผนที่ภาษี 
         งานวางผงัพัฒนาเมือง 
         งานควบคุมทางผังเมือง 
         งานบำรุงรักษาคูคลองทอระบายนำ้ 

 

 

3. กองชาง (05) 
    3.1 งานบริหารงานชาง 
    3.2 งานแบบแผนและกอสราง 
    3.3 งานธุรการ   
    3.4 งานออกแบบและควบคุมการกอสราง 
    3.5 งานสาธารณปูโภคและผังเมือง 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06) 
    ๔.๑  ดานอนามัย 

           งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
           งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
           งานกองทนุระบบหลักประกันสุขภาพ 
           งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
           งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
           งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจ 
           หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
           งานชีวอนามยั 
          งานดานสุขศึกษา 
          งานวางแผนครอบครัว 
          งานสาธารณสุขมูลฐาน 
          งานสุขภาพจิต 
     ๔.๒  ดานสิ่งแวดลอม 

      งานรักษาความสะอาดและความเปน 
      ระเบียบ  
      เรียบรอยของบานเมือง 

           งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค 
           ปองกันโรคระบาด 

 งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรำคาญและ 
           มลภาวะ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06) 
    4.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
    4.2 งานอนามัยและสิง่แวดลอม 
    4.3 งานสงเสริมสุขภาพ 
    4.4 งานปองกันโรคระบาด 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

 5. หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
    5.1  งานแผนการตรวจสอบ 
    5.2  งานตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของ   
           เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ 
           จายเงินทุกประเภท 
     5.3 งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
           การบัญชี  
     5.4  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน 
            การเก็บพัสดุและทรัพยสิน 
    5.5  งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสนิ 
           ขององคการบริหารสวนตำบล 
    5.6  งานตรวจสอบ ตดิตามและการประเมินผลการ 
           ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม 
           นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนด 
           อยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธผิลและประหยัด 
   5.7  งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ 
          ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวน 
          ราชการตาง ๆ  
   5.8  งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับ 
          ตรวจ  
   5.9  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
   5.10งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำ 
          แนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวย 
          รับตรวจและผูเก่ียวของ 
   5.11  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

กำหนดเพ่ิม 
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๘.๒  การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง    

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  ไดทำการวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจที่จะดำเนินการในแตละ

สวนราชการ ในระยะเวลา ๓ ป ตอไปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนำมา

วิเคราะหวาจะใชตำแหนงประเภทใด สายงานใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน 

เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลแมใส และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตำบลแมใสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะหตำแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ป 

ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง ๓ ป ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหนงท่ีคาด 
วาจะตองใชในชวง 

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา  

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน กลาง) 
     

สำนักปลัด (๐๑) 
หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการทองถ่ินตน) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
คร ู
พนักงานจาง 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

กองคลัง (๐๔) 

ผูอำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการทองถ่ินตน) 

นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) 

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

  ๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 
 

๑ 
๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 
 

๑ 
๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 
 

๑ 
๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 
 

๑ 
๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 

- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 - 
 - 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

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

- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กำลังเดิม 

กรอบอัตราตำแหนงท่ีคาด 
วาจะตองใชในชวง 

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 

 

 

หมายเหตุ 

  
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  

กองชาง (๐๕) 

ผูอำนวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง อำนวยการทองถ่ินตน) 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 

นายชางโยธา (ปง./ชง.) 

นายชางไฟฟา (ปง./ชง.) 

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

พนักงานจาง 

ผูชวยนักจัดการงานชาง 

ผูชวยนายชางโยธา 

พนักงานสูบน้ำ (ท่ัวไป) 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๐๖) 

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

อำนวยการทองถ่ินตน) 

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

        หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
  

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๐ 

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 27 28 28 28 ๑  - -  
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                             9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกบัเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
องคการบริหารสวนตำบลแมใส นำผลการวิเคราะหการกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 

เพื่อประมาณการ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ไมใหเกินกวารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจำป ดังนี ้

ท่ี ช่ือสายงาน 

ระดับ จำนวน จำนวนท่ีมีอยูปจจุบนั อัตราตำแหนงท่ีคาดวาจะตองใช อัตรากำลังคน 
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ัน (3) คาใชจายรวม (4) หมายเหตุ 

ตำแหนง ท้ังหมด จำนวน  เงินเดือน  

 เงิน
ประจำ  ในชวงระยะ 3 ปขางหนา เพ่ิม / ลด 

   

    (คน)  (1)  

 ตำแหนง 
(2)  2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 

1 
ปลัด อบต. (นัก
บริหารงานทองถ่ิน) กลาง 1 1 

     
549,000  

  
168,000  1 1 1 - - - 

    
19,560  

     
19,560  

    
19,920  736,560 756,120 776,040 (45,750) 

  
สำนกัปลัด อบต. 

(01)                                  

2 

หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงาน
ทั่วไป) ตน 1 1 

     
422,640  

    
42,000  1 1 1 - - - 

    
13,080  

     
13,200  

    
13,320  477,720 490,920 504,240 (35,220) 

3 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 
     
409,320  0 1 1 1 - - - 

    
13,320  

     
13,080  

    
13,200  422,640 435,720 448,920 (34,110) 

4 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 1 1 
     
349,320  0 1 1 1 - - - 

    
13,320  

     
13,440  

    
13,320  362,640 376,080 389,400 (29,110) 

5 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 
     
396,000  0 1 1 1 - - - 

    
13,320  

     
13,320  

    
13,080  409,320 422,640 435,720 (33,000) 

6 
นักวิเคราะห
นโยบายและแผน ชก. 1 1 

     
342,720  0 1 1 1 - - - 

    
13,440  

     
13,320  

    
13,080  356,160 369,480 382,560 (28,560) 

7 นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 
     
280,080  0 1 1 1 - - - 

      
9,000  

       
9,360  

      
9,600  289,080 298,440 308,040 (23,340) 

8 
นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชก. 1 1 

     
238,320  0 1 1 1 - - - 

    
11,160  

     
11,040  

    
10,920  249,480 260,520 271,440 (19,160) 

9 เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1 
     
212,280  0 1 1 1 - - - 

      
9,000  

       
9,120  

      
9,240  221,280 230,400 239,640 (17,690) 

10 ครู   2 2  -   -  2 2 2 - - -  -   -   -  - - - 
เงิน
อุดหนุน 

  พนักงานจาง                                  

11 
ผูชวยเจาพนักงาน
ปองกันฯ   1 - 

     
138,000  0 1 1 1 - - - 

      
5,520  

       
5,760  

      
6,000  143,520 149,280 155,280 (11,500) 

12 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)   1 1 
     
177,480  0 1 1 1 - - - 

      
7,200  

       
7,440  

      
7,680  184,680 192,120 199,800 

งบ อบต.
จาย 

  กองคลัง (04)                                  

13 

ผูอำนวยการกอง
คลัง(นักบริหารงาน
การคลัง) ตน 1 1 

     
429,240  

    
42,000  1 1 1 - - - 

    
13,080  

     
13,200  

    
13,440  484,320 497,520 510,960 (35,770) 

14 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ชก. 1 1 

     
362,640  0 1 1 1 - - - 

    
13,440  

     
13,320  

    
13,320  376,080 389,400 402,720 (30,220) 



69 
 

15 นักวิชาการพัสดุ ชก. 1 1 
     
336,360  0 1 1 1 - - - 

    
12,960  

     
13,320  

    
13,440  349,320 362,640 376,080 (28,030) 

16 
นักวิชาการเงินและ
บัญช ี ชก. 1 1 

     
323,760  0 1 1 1 - - - 

    
12,600  

     
12,960  

    
13,320  336,360 349,320 362,640 (26,980) 

  กองชาง (05)                                  

17 

ผูอำนวยการกอง
ชาง (นักบริหารงาน
ชาง) ตน 1 1 

     
409,320  

    
42,000  1 1 1 - - - 

    
13,320  

     
13,080  

    
13,200  464,640 477,720 490,920 (34,110) 

18 วิศวกรโยธา ชก. 1 1 
     
329,760  0 1 1 1 - - - 

    
12,960  

     
13,440  

    
13,320  342,720 356,160 369,480 (27,480) 

19 นายชางโยธา ชง. 1 1 
     
302,280  0 1 1 1 - - - 

    
11,160  

     
10,920  

    
11,160  313,440 324,360 335,520 (25,190) 

20 นายชางไฟฟา ชง. 1 1 
     
254,280  0 1 1 1 - - - 

    
10,200  

     
10,560  

    
10,800  264,480 275,040 285,840 (21,190) 

21 เจาพนักงานธรุการ ปง./ชง. 1 - 
     
297,900  0 1 1 1 - - - 

      
9,720  

       
9,720  

      
9,720  307,620 317,340 327,060 วางเดิม 

  พนักงานจาง                                  

22 
ผูชวยนักจัดการงาน
ชาง   1 1 

     
180,000  0 1 1 1 - - - 

      
7,200  

       
7,560  

      
7,800  187,200 194,760 202,560 (15,000) 

23 ผูชวยนายชางโยธา   1 1 
     
138,000  0 1 1 1 - - - 

    
5,520.0  

       
5,760  

      
6,000  143,520 149,280 155,280 (11,500) 

24 
พนักงานสูบน้ำ 
(ทั่วไป)   1 1 

     
108,000  0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

                    
                    
                    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

                    
                    

 
ท่ี ช่ือสายงาน 

ระดับ จำนวน จำนวนท่ีมีอยูปจจุบนั อัตราตำแหนงท่ีคาดวาจะตองใช อัตรากำลังคน 
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ัน (3) คาใชจายรวม (4) หมายเหตุ 
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ตำแหนง ท้ังหมด จำนวน  เงินเดือน  

 เงิน
ประจำ  ในชวงระยะ 3 ปขางหนา เพ่ิม / ลด 

   

    (คน)  (1)  

 ตำแหนง 
(2)  2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 

  
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (06)                                     

25 

ผูอำนวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม       (นัก
บริหารงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

ตน 1 1 
     
548,880  

    
42,000  

1 1 1 - - - 
    
18,000  

     
18,000  

    
17,160  

608,880 
         
626,880  

         
644,040  

(45,740) 

26 เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1 
     
254,280  0 1 1 1 - - - 

    
10,200  

     
10,560  

    
10,800  264,480 

         
275,040  

         
285,840  (21,190) 

  
หนวยตรวจสอบ

ภายใน (12)                                     

27 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ปก./ชก. 1 -               -    0 1 1 1 1 - - 

  
355,320  

     
12,000  

    
12,000  355,320 

         
367,320  

         
379,320    

รวม (4)   28 25 
 
7,789,860  

  
336,000  28 28 28 1 - - 

  
633,600  

  
293,040  

 
294,840  8,759,460 

   
9,052,500  

   
9,347,340    

ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 
15% (5)                               1,313,919  

   
1,357,875  

   
1,402,101    

รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น (6)                             ########## 
 

10,410,375  
 

10,749,441    

คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณ
รายจายประจำป (7)                                      26.51  

         
26.09  

         
25.66    

       งบประมาณรายจายป พ.ศ.  2564 = 38,000,000 บาท        
       งบประมาณรายจายป พ.ศ.  2565 = (38,000,000x5%)+38,000,000 = 39,900,000  บาท     
       งบประมาณรายจายป พ.ศ.  2566 = (39,900,000x5%)+39,900,000 = 41,895,000  บาท     



71 
 

สำนักปลดั  

หัวหนาสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการระดับตน)   

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

        

             

                    ๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ป 

กรอบโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลแมใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

            

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

กองคลัง 

ผูอำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับตน) 

กองชาง 

ผูอำนวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง อำนวยการระดับตน) 

  1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานธุรการ 
  4. งานบริหารงานบุคคล 
  5. งานสวัสดิการสังคม 
  6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  7. งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนา และ   
      วัฒนธรรม 
 8. งานกิจการสภา 
 9. งานกฎหมาย 
 1.10 งานการเกษตร  

 
 

  1. งานบริหารงานชาง 
  2. งานแบบแผนและกอสราง 
  3. งานออกแบบและควบคุมการกอสราง 
  4. งานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  5. งานธุรการ   

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อำนวยการระดับ) 

    1. งานบริหารงานสาธารณสุข 
    2.งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
    3. งานสงเสริมสุขภาพ 
    4. งานปองกันโรคระบาด 

    1. งานบรหิารงานการคลัง 
    2. งานการเงินและบัญชี 
    3. งานการพัสดุ 
    4. งานการจัดเก็บรายได   

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 

    1. งานแผนการตรวจสอบ   
    2. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน 
    3. งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสิน 
    4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 
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                โครงสรางของสำนักปลัด อบต. 
 
 

  
              
           

 
 
 
 
   -นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)  (1)       -นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)         -นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)                -นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./
ชก.) (1)                        

     -เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  (1)                                                                -ครู  (2)                                            -ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธาร
ภัย (1) 
                                                                                                             -ผูดูแลเด็ก (1) 
                              
               

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

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ท่ัวไป ครู พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส คศ.2 คศ.1 ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - 2 4 - - - 1 - 1 1 2 - 12 

งานบริหารท่ัวไป  งานกฎหมาย งานธุรการ  

และงานกจิการสภา  

 

หัวหนาสำนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการทองถิ่นระดับตน)  

 

งานสวัสดิการสังคม  

และงานการเกษตร 

งานนโยบายและแผน 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานบริหารบุคคล 
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ผูอำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับตน) 

งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานการพัสดุ 

โครงสรางกองคลัง 

 
 
      
 
  
 
 

         --นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)  (1)                             -นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.)  (1)                         -นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)                           
                 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ท่ัวไป พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป  

จำนวน 1 - - - 3 - - - - - - - 4 
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ผูอำนวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชางอำนวยการระดับตน) 

งานแบบแผนและกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภคและผังเมือง งานธุรการ 

โครงสรางกองชาง 
 
   
                                                                                 
  
 
 

         
    -นายชางโยธา ปง./ชง. (1)                     -วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1)                              -นายชางไฟฟา ปง./ชง. (1)         -เจาพนักงานธุรการ ปง./

ชง. (1)                                         
   -ผูชวยนายชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                -พนักงานสูบน้ำ (ท่ัวไป) (1) 

                                                                                                  -ผูชวยนักจัดการงานชาง (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)      
   

 
           
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ท่ัวไป พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป  

จำนวน 1 - - - 1 - - - 3 - 2 1 8 
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ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อำนวยการระดับตน) 

งานอนามัยและส่ิงแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรคระบาด 

 
         โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
      
                                                                                            
  
 
 

         
                                               -เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 

   

                                    
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ท่ัวไป พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป  

จำนวน 1 - - - - - - - 1 - - - 2 
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นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ปก./ชก.) 

งานแผนการตรวจสอบ 
งานตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลกัฐานการเงินการบัญชี  
งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสนิ การเก็บพัสดุและทรัพยสิน 
งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและประหยัด 
งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ  
งานประเมนิการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลอืใหคำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ 
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

         โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 
 
      
                                                                                            
  
 

        
                     

   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          

ระดับ 
อำนวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ท่ัวไป พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป  

จำนวน - - - 1 - - - - - - - - 1 
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๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  

 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ/   

คาตอบแทน 

 

หมายเหตุ 

เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ     

๑ 
 
 

นางชไมมาศ  มอญแกว 
 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

๓๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 
 

กลาง 
 
 

๓๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 
 

กลาง 
 
 

549,000 
 
 

๘๔,๐๐๐ 
 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

 

717,000 
 
 

 

บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  (สำนักปลัด) 

 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ/   

คาตอบแทน 

 

หมายเหตุ 

เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ     

 
๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
๑1 
๑2 
๑3 

 
นายหัสตกมล  เครือคำ 
 
นางทัศนียา  กลาหาญ 
นางสาวนัยนา  ศรีจำปา 
นางสายสุดา  เมืองมา 
นางสาวสายพิณ  เต็มใจ 
นางสุพัฒตรา  เรือนปอ 
นางอาทิตยา  ยะตา 
พ.อ.อ.นพดล  ดวงแกว 
นางอุษณี  จำรัส 
นางนนัทิยารัตน  ไชยพูน 
นางชไมพร  เครือนอย 
นายอธิวัฒน  เธียรสิทธิ์ 

 
การศึกษามหาบัณฑิต 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) 
ปวส.(บริหารธุรกิจ) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส) 

 
๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ 
33-3-01-3810-001 

๕๖-๒-๐๐๙๔ 
๕๖-๐-๐๒๖๔ 

- 
- 
 

 
หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหวิเคราะหฯ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการศึกษา 
เจาพนักงานธุรการ 
นักปองกันและบรรเทาสาธาณภัย 
ครู  
ครู 
ผูดูแลเด็ก  (ทักษะ) 
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 
 

 
ตน 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 
ชก. 
ปก. 
ชง. 
ชก. 
- 
- 
- 
- 

 
๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ 
33-3-01-3810-001 
33-3-01-2212-446 
33-3-01-2212-458 

- 
- 

 
หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหวิเคราะหฯ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการศึกษา 
เจาพนักงานธุรการ 
นักปองกันและบรรเทาฯ 
ครู 
ครู 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 
 

 
ตน 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 
ชก. 
ปก. 
ชง. 
ชก. 
- 
- 
- 
- 

 
422,640 

 
349,320 
409,32๐ 
342,720 
๓96,000 
280,08๐ 
212,28๐ 
238,320 

- 
- 

๑77,480 
138,000 

 
๔๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

 
464,64๐ 

 
349,320 
409,32๐ 
342,720 
๓96,000 
280,08๐ 
212,28๐ 
238,320 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
๑77,480 
138,000 

 

บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  (กองคลัง) 



78 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 
เงินเดอืน 

เงินประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอืน่ ๆ/

คาตอบแทน 
หมายเหต ุ

เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ     

๑4 
 
๑5 
๑6 
17 

นางรัตนาภรณ  วรรณแกว 
 
นางสาวดวงกมล  ยะตา 
นางสาวละอองดาว  ไชยมงคล 
นางสาวทัศนยี  นาแพร 
 

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

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

 
 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
นักวชิาการเงินและบัญช ี
นักวชิาการจัดเก็บรายได 
นักวชิาการพัสด ุ
 

ตน 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 

 

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

 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
นักวชิาการเงินและบัญช ี
นักวชิาการจัดเก็บรายได 
นักวชิาการพัสด ุ
 

ตน 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 

429,240 
 

323,760 
362,640 
336,360 

 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 
 

471,240 
 
323,760 
362,640 
336,360 

 
 

 

 

บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  (กองชาง) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 

เงินเดอืน 

เงิน

ประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอืน่ ๆ/

คาตอบแทน หมายเหต ุ

เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขทีต่ำแหนง ตำแหนง ระดับ     

18 
 
19 
20 
 
๒1 
๒2 
๒3 
๒4 
25 

นายประวทิย  อาจหาญ 
 
นายวงศกร  ศิรมิังคลากลุ 

- 
 
นายทวีเดช  ยงตระกูลพันธ 
นายจิตรกร  แปงมูล 
นายวทิวัส  สารเรว็ 
นางจันทรจิรา  ชิปานนัท 

- 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

- 
 
ปวส.ชางกอสราง 
ปวส. (ชางอุตสาหกรรม) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนะรรมศึกษา) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

- 

๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐1 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 

- 
- 
- 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 
วิศวกรโยธา 
เจาพนกังานธุรการ 
 
นายชางโยธา 
นายชางไฟฟา 
พนักงานสูบน้ำ 
ผูชวยนักจัดการงานชาง 
ผูชวยนายชางโยธา 

ตน 
 

ชก. 
ปง./ชง. 

 
ชง. 
ชง. 
- 
- 
- 

๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐1 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 

- 
- 
- 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 
วิศวกรโยธา 
เจาพนกังานธุรการ 
 
นายชางโยธา 
นายชางไฟฟา 
พนักงานสูบน้ำ 
ผูชวยนักจัดการงานชาง 
ผูชวยนายชางโยธา 

ตน 
 

ชก. 
ชง. 
 

ชง. 
ชง. 
- 
- 
- 

409,320 
 

329,76๐ 
297,900 

 
302,280 
๒54,28๐ 
๑08,000 
๑80,00๐ 

- 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

451,320 
 
329,76๐ 
297,900 

วางเดิม 
302,280 
๒54,28๐ 
๑08,000 
๑80,00๐ 

- 



 

บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

คาตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ     

๒6 
 
๒7 
 
 
 

นางลออ  มหาวรรณศรี 
 
นางสาวณตวัน  ภาณุธนภัทร 

 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ปวส.(บริหารธุรกิจ) 

 

๓๓-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ 
 
 

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 
เจาพนักงานธุรการ 
 

ตน 
 

ชง. 

๓๓-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ 
 
 

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
(ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ) 
เจาพนักงานธุรการ 
 
 
 

ตน 
 

ชง. 
 

548,880 
 

254,280 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 

590,88๐ 
 
254,28 

 

 

บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขท่ีตำแหนงในสวนราชการ  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจำ

ตำแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

คาตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ     

๒8 
 
 
 
 

- 
 
 

- ๓๓-๓-12-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 
 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./
ชก. 

๓๓-๓-12-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 
 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ปก./
ชก. 

355,320 - 
 
 

- 
 
 
 

355,320 
 
 

 

 



 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  กำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ทุกประเภทตำแหนง ทุกสายงาน และทุกระดับใหไดมี
โอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำ
แผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ป ตามรอบของแผน
อัตรากำลัง ๓ ป  

  การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจาง นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตำบลแม
ใส จะตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบดวย เชน การพัฒนาไปสู Thailand 
๔.๐ ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมใส จึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ินไปยุค ๔.๐ เชนกัน โดย
กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขสของ
ประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

๑.  เปนองคกรท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใส  ในการทำงานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกัน และกัน และ สามารถ
เขามาตรวจสอบการทำงานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมได
เขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐ
ดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน
ดวยกันเอง 

๒.  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคำถามกับ 
ตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน 
โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ตองการของประชาชน พรอมท้ังอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพ่ือบริการตาง ๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตาม
ความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต 
เว็ปไซด โซเซียลมีเดียว หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

๓.  องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทำงาน อยางเตรียมการณไวลวงหนามีการ 
วิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการ
ตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการ



 

ตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพ
ความเปนสำนักงานสมัยใหม รวมทั้งทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4.  การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5  พฤษภาคม  2563  
เรื่อง  เครืองมือสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government 
Skill Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  26  
กันยายน  2560 

ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การ 
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

  องคการบริหารสวนตำบลแมใส  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวน
ตำบล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนตำบลขาราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด ยกตัวอยาง เชน 

  ขาราชการหรือพนักงานสวนตำบลแมใส ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง 
มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  ๑.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน 
                          ทับซอน 
  ๔.  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ   
  ๖.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  ๗.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  ๘.  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๙.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย 
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