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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 

*********************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 22 มาตรา 24 วรรคท้าย และมาตรา 25   
วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ความในข้อ 13  ข้อ 18  
และข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545  ประกอบกับมติ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่  22  กันยายน  
2560  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  
เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผนอัตราก าลัง  3  ปี  แนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   29  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2560 
        
 

       
 (นายขจรศักดิ์  ค าดี) 

 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่วะ 
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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 )  
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕52) และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
ให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วะ ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  องค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะ  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง  ใช้อัตราก าลังประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้ มค่า  
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
         



 ๔ 
แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

***************************** 
 

สารบัญ 
            หน้า 
๑. หลักการและเหตุผล          ๑ 
๒. วัตถุประสงค์           ๑ 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี       ๒ 
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน      4 
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      6 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ    10 
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   10 
๘. โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการ        11 
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น     26 
๑๐.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี     30 
๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ   34 
๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล        38 
๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง    39 
 

ภาคผนวก 
๑.  ค าสั่ง อบต.แม่วะ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี    
2.  ส าเนาบันทึกเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี     
3.  ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี     
4.  หลักฐานการเทียบเคียงอัตราก าลังกับ อปท.ใกล้เคียง       
5.  แบบวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละต าแหน่ง        
6.  แบบสรุปการก าหนดต าแหน่ง          
7.  รายการแสดงการจ าแนกเงินอุดหนุนฯ และค าแถลงงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

๑. หลักการและเหตผุล 
 

๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใดให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ  ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบลเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     
(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 
๓ ป ี

๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปีส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 ข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

 
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารสว่นต าบลแม่วะ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานทีเ่หมาะสม

ไม่ซ้ าซ้อน 
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะมีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 

โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕52) และตามพระบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วะ 

๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วะ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 



 ๖ 

๓. กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่วะ เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วน
ต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ    
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ เพื่อให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตาม
หน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามภารกิจ    
ในอนาคตก็ต้องมีการวางกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดล าปาง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนน้ีจะค านึงถึง 

     3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรบัระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

     3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ในแต่ละ
ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง         
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถ่ินนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่า
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
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สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกบัจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน        
3 ประเด็น ดังนี้  

     3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนง่
ที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

     3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท า
ให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่ เป็นระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานน้ีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
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Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่นๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจรงิ (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจดัท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 

 
๔. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 

เพื่อใหก้ารวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่วะ มีความครบถ้วน  
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่วะ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่วะ วิเคราะหส์ภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรและความ
จ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นทีส่ าคัญ  ดังนี ้
 
สภาพปัญหา 

๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ การคมนาคมในพื้นที่ไมส่ะดวก 
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าชุมชนมีไม่พอเพียง 
๑.๓ ปัญหาน้ าอปุโภค  บริโภค  ไม่เพียงพอ 
๑.๔ ปัญหาแหลง่น้ าคูคลอง 
๑.๕ ปัญหาการรักษาความสะอาดและขยะมลูฝอย 

๒. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
  - ปัญหาการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  - ปัญหาการไมเ่ป็นสมาชิกกลุ่ม 
๒.๒ ประชาชนขาดความรู้เรือ่งการพฒันาการเกษตร 

๓. ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
๓.๑ ปัญหาขาดความรูเ้รื่องสาธารณสุข และอนามัย 
๓.๒ ปัญหาเรือ่งยาเสพติด 
๓.๓ ปัญหาเรือ่งการก าจัดขยะ 
๓.๔ ปัญหาเรือ่งสุขภาพของผูสู้งอายุ , เด็ก , สตรี และคนพกิาร 
๓.๕ ปัญหายุงลาย 
๓.๖ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
 



 ๙ 
๔. ปัญหาน้ ากิน - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 

๔.๑ การวางท่อประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ 
๔.๒ บ่อบาดาลของเดมิช ารุดเสียหาย 

๕. ปัญหาขาดความรูเ้พื่อการปรับปรงุคุณภาพชีวิต 
๕.๑ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย 
๕.๒ ขาดการเรียนรู้ นอกระบบการเรียนการสอน 

๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑ คลองชลประทาน/คลองธรรมชาติ บางฤดูกาลไมส่ามารถน าน้ ามาใช้อุปโภค - บริโภคได ้        
(เนื่องจากน้ ามมีลพิษ) 
๖.๒ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชข้ึนปกคลมุท าใหก้ารระบายน้ าไมส่ะดวก 
๖.๓ สองข้างถนนยังขาดทัศนียภาพที่สวยงาม 

๗. ปัญหาการบรหิาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.๑ สถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.๒ รถดับเพลิงในการบริการประชาชน 

 
ความต้องการของประชาชน 

๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑.๒ สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้ า 
๑.๓ ระบบประปาหมูบ่้าน/ประปาภูมิภาค 
๑.๔ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
๑.๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๖ ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้งต าบล 

๒. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
๒.๑ ปรับปรงุโครงสร้าง  ระบบการผลิตการเกษตร 
๒.๒ ต้องการความรู้  ด้านวิชาการ และทัศนศึกษา 
๒.๓ ต้องการได้รบัการฝกึอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ และสนับสนุนเงินทุน/อปุกรณ์ 
๒.๔ ต้องการพันธ์ุข้าวใหม่ และความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย 

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
๓.๑ ต้องการได้รบัการฝกึอบรมทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
๓.๒ ต้องการได้รบัการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษา 
๓.๓ ต้องการได้รบัความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ 
๓.๕ ก าจัดยุงลายใหห้มดทัง้หมูบ่้าน 
๓.๖ จัดโครงการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ทกุหมูบ่้าน 
๓.๗ จัดท าโครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
 



 ๑๐ 
๔. ความต้องการด้านน้ ากิน - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 

๔.๑ ต้องการขยายการวางท่อประปาหมู่บ้าน/ภูมิภาค 
๔.๒ ต้องการขุดลอกคลองส่งน้ า/ก าจัดวัชพืช 

๕. ความต้องการด้านความรู้ เพือ่การปรบัปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑ ต้องการได้รบัความรู้ด้านอาชีพ 
๕.๒ ต้องการได้รบัความรู้ด้านการศึกษา/การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (กศน.) 
๕.๓ ต้องการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก/อบรมแม่บ้าน โภชนา การและอืน่ๆ) 
๕.๔ ประชาสมัพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา 
๕.๕ ความต้องการรณรงค์ใหเ้หน็ความส าคัญของการเลือกตัง้ 
๕.๖ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดต่างๆ 
๕.๗ จัดการแข่งขันกีฬาต าบล ต้านยาเสพติด 
๕.๘ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๕.๙ ปรับปรงุทัศนียภาพ ตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต. 

๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ต้องการให้มีการรณรงค์   การไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
๖.๒ ต้องการได้รบัความรูเ้สริม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๖.๓ ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

๗. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
๗.๑ จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มอาสาต่างๆ 
๗.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะนั้น เป็นการสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วะ จะสมบูรณ์ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถ่ิน และ
ยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส         
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้วิเคราะห์
ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถ่ินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอัน



 ๑๑ 
เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถ่ินรวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน จุด
แข็ง            อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน  ได้แก่               จุดแข็ง  strength   จุดอ่ อน  weak   และปั จจัยภายนอกได้แก่   โอกาส  
opportunity และอุปสรรค์ Threat       เป็นเครื่องมือ 

   ปัจจัยภายใน  (จุดแข็ง  จุดอ่อน) 
จุดแข็ง  คือ  การพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ   

ดังนี้ 
1. การแบ่งส่วนราชการ 

     - ส านักงานปลัด  ด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป  งานงบประมาณ  งานแผนงาน          
งานกฎหมายและคดี  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   งานพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมการศึกษา  และการ
พัฒนาสาธารณสุข 
      - กองคลัง  ด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี  การเบิกจ่ายเงิน  การจัดเก็บภาษีรายได้  และ
การควบคุมงบประมาณ 
     - กองช่าง   ด าเนินงานด้านควบคุม  ตรวจสอบ งานวางผังเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง
ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธ์ิในที่สาธารณะ  การบุกรุงที่ดินในที่สาธารณะ  งานส ารวจ  
ออกแบบเขียนแบบต่างๆ  งานการก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ  งานระบบน้ า 

2. อัตราก าลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  มีการจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อที่สามารถพัฒนาให้กับต าบลแม่วะ  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 

3. การจัดสรรงบประมาณ  ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานทั้ง 5  ด้าน  
    1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 

2. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3. ด้านการพัฒนาสังคม 
    4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 

5. ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 

จุดอ่อน  คือ  การพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด  ความไม่
พร้อม  ดังนี้ 

1. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  หน่วยงานยังไม่รู้บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง   ท าให้บ้านหน้าที่มีงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป  แบะเกินความจ าเป็น 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีการใช้ทรัพยากรบุคคลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  และ
ความสามารถของแต่ละต าแหน่ง   บุคลากรสายปฏิบัติไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้บังคับบัญชายังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีการสั่งงานยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ของงาน
ปฏิบัติในแต่ละหน้าที่ 

4. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทั้ง  5  ด้าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้าง
น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

5. การประสานงานกับหน่วยงาน  และขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณี
นอกเหนือจากอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างล่าช้า 

 
 



 ๑๒ 
ปัจจัยภายนอก  ( โอกาส, อุปสรรค) 

โอกาส  คือ  การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร   เหตุการณ์สถานของโลกของ
ประเทศ  ของจังหวัด   และของอ าเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อท้องถ่ินอย่างไร  ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง   ความขัดแย้ง   และกลุ่มผลประโยชน์ในต าบลแม่วะ  ไม่มีความขัดแย้ง  
หรือผลกระทบการบริหารงานของคณะผู้บริหารซึ่งเอื้ออ านาจต่อการจัดระบบการบริหารงานได้สะดวกและ
รวดเร็วต่อการตัดสินใจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ   ความขัดแย้ง  และกลุ่มผลประโยชน์ในต าบลแม่วะ   ไม่มีความขัดแย้ง  
หรือ ผลกระทบการบรหิารงานของคณะผูบ้รหิารซึ่งเอื้ออ านายต่อการจดัระบบบริหารงานได้สะดวกและรวดเร็ว
ต่อการตัดสินใจ 

3. ด้านสังคม  มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์ 
4. ด้านกฎหมาย   มีการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ด้านเทคโนโลยี มกีารจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เครือ่งมอืในการด าเนินงานภายในองค์กร 

 
อุปสรรค   คือ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุมกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย

หรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถ่ิน 
1. ด้านการเมือง   มีการระดมความคิดที่หลากหลายมากเกินไป  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานในการบริหารงาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ  มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน แต่ไม่ต่อเนื่อง และไม่มี

บุคลากรให้ค าแนะน าหรือแนวทางในการด าเนินกิจการ 
 
3. ด้านสังคม  มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ แต่ไม่

เพียงพอต่อจ านวนของผู้มารบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยและจ านวน
ผู้มารับเบี้ยยังชีพมีมาก 

4. ด้านกฎหมาย  มีการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่การจัดท าไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนค่อนข้างน้อยเพราะประชาชน
ไม่ให้ความส าคัญถึงบทบาท การมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลของตนเอง 
5. ด้าน เทคโนโลยี  มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงานภายนอกในองค์กร  แต่ระยะเวลาการ
ใช้งานค่อนข้างมาก  ซึ่งบางครั้งอุปกรณ์ต่างๆ  เกิดความช ารุดเสียหาย  อันเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจ ได้เป็น  ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้องดงันี ้
(๑) จัดใหม้ีและบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก    ( มาตรา ๖๗ (๑) ) 
(๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค -บริโภค และการเกษตร   ( มาตรา ๖๘ (๑) ) 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น   ( มาตรา ๖๘ (๒) ) 



 ๑๓ 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   ( มาตรา  ๖๘ (๓) ) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ   (  มาตรา ๑๖ (๔) ) 
(๖) การสาธารณูปการ   ( มาตรา ๑๖ (๕) ) 

๕.๒ ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้กิาร   (มาตรา ๖๗ (๖) ) 
(๒)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา  

๖๘ (๔) ) 
(๓)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   

(มาตรา ๑๖ (๑๐) ) 
(๔)  การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย   (มาตรา ๑๖ (๒) ) 
(๕)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล   (มาตรา ๑๖ (๑๙) ) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกจิทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้
(๑)  การผงัเมือง   ( มาตรา ๖๘ (๑๓) ) 
(๒)  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗) ) 
(๓)  การควบคุมอาคาร  ( มาตรา  ๑๖ (๒๘) ) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา ๖๘ (๖) ) 
(๒)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา ๖๘ (๗) ) 
(๓)  การสง่เสรมิ การฝึกและประกอบอาชีพ    ( มาตรา ๑๖ (๖) ) 
(๔)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน   ( มาตรา ๑๖ (๗) ) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

(๑)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ( มาตรา ๖๗ (๒) )   

(๒)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ( มาตรา ๑๗ (๑๒) )  

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

(มาตรา ๖๗ (๘) ) 
(๒)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕) )  
(๓)  การจัดการศึกษา  ( มาตรา ๑๖ (๙) ) 
(๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน (มาตรา ๑๗ 

(๑๘) ) 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน      
ท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน สนับสนุน
หรือช่วยเหลือ ส่วนราชการหรือองค์กรอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 



 ๑๔ 
(๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอื่น 
(๓)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น 
(๔)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอื่น 

ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 

 
๖. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ทีอ่งคก์ารบริหารสว่นต าบลจะด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ จ านวน ๗ ภารกิจ น ามา
ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่จะด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่วะ มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๑ ภารกิจหลัก 
๑. การปรับปรงุด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
๓. การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

         ๔. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๖.๒ ภารกิจรอง 
๑. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๒. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
๓. การบริหารจัดการและสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

          
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
ส านักงานปลัด  ส่วนการคลัง และกองช่าง  และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 47 อัตรา แต่เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มี
ความช านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัตภิารกิจ  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



 ๑๕ 
  

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และในระยะแรก  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น        
อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป  เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น 
และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็น
กองต่อไป  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ส านักงานปลัด อบต.  
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
  ๑.๒ งานธุรการและสารบรรณ 
  ๑.๓ งานนโยบายและแผน 
  ๑.๔ งานการเจ้าหน้าที ่
  ๑.๕ งานกฎหมายและคด ี
  ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม และ 
       พัฒนาชุมชน 
  ๑.๗ งานป้องกันและบรรเทา 
        สาธารณภัย 
  ๑.๘ งานการศึกษา ศาสนาและ 
       วัฒนธรรม 

1. ส านักงานปลัด อบต.  
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
  ๑.๒ งานธุรการและสารบรรณ 
  ๑.๓ งานนโยบายและแผน 
  ๑.๔ งานการเจ้าหน้าที ่
  ๑.๕ งานกฎหมายและคด ี
  ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม และ 
       พัฒนาชุมชน 
  ๑.๗ งานป้องกันและบรรเทา 
        สาธารณภัย 
  ๑.๘ งานการศึกษา ศาสนาและ 
       วัฒนธรรม 

สอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  1. ทางการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
  2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การ
เฝ้าระวัง และการปอ้งกัน      
การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2. การศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน การศึกษาของ
ประชาชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
3. การสง่เสรมิ การอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. การป้องกัน/การรกัษา     
การสง่เสรมิสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ส่งเสริมการออกก าลงั
กาย 
 

 



 ๑๖ 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  5. การสง่เสรมิความเข้มแข็งของ
ชุมชน การป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน การป้องกัน
รักษาชีวิตและทรพัย์สินของ
ประชาชน 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการเมอืง การบรหิาร 
  1. การพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
โดยพัฒนาและสง่เสริมให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความรู้ความสามารถ    
มีทักษะในการปฏิบัตงิาน         
มีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ 
  2. การพัฒนาเครือ่งมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน     
โดยพัฒนาและสง่เสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมเีครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการ
ประชาชน และมสีถานที่ท างานที่
สะอาด 

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
     2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
      

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงิน 
     2.2 งานการบัญชี 
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
      

สอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการเศรษฐกิจ 
  1. การส่งเสรมิอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน โดยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร 
และอาชีพเสรมิทีส่ร้างรายได้กับ
ตนเอง และครอบครัว 
  2. การส่งเสรมิการใช้สินค้า
ท้องถ่ินและการตลาด โดย
ส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้สินค้าที่
ผลิตในชุมชนท้องถ่ินของตนเอง       
ทั้งสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม 

 



 ๑๗ 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3. กองช่าง  
    3.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง และ 
          ควบคุมอาคาร 
    3.2 งานประสานสาธารณูปโภค และ 
          ผังเมือง 

3. กองช่าง  
    3.1 งานก่อสร้าง งานออกแบบและ  
          ควบคุมอาคาร 
    3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
    3.3 งานผังเมือง 
 

สอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
  ๑. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/
การบ ารุงรักษาถนน  สะพาน 
และสายทางอื่นเพื่อใหป้ระชาชน
มีความสะดวกในการเดินทาง 
  2. การพัฒนาด้านแหลง่น้ าเพือ่
การสาธารณูปโภค และ 
สาธารณูปการ เพื่อการประกอบ
อาชีพ 
  3. การไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการ 
สาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
  4. การผังเมือง โดยประสาน
การท างานกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดระบบ
ผังเมือง 

 
 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ   
  

“น้ าตกลือเลี่ยง ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบรหิาร
จัดการที่ดี และความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 
  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการเศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมืองการบรหิาร 
 



 ๑๘ 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 
1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารงุรกัษาถนน สะพาน และสาย
ทางอื่นเพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง 
2. การพัฒนาด้านแหลง่น้ าเพื่อการสาธารณูปโภค และ 
สาธารณูปการ เพื่อการประกอบอาชีพ 
3. การไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบรกิาร 
สาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
4. การผงัเมอืง โดยประสานการท างานกบัส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
จัดระบบผังเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
2. การอนุรกัษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน      
การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
- ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน 
  

 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาของ
ประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3. การสง่เสรมิ การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. การป้องกัน/การรกัษา การสง่เสรมิสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ส่งเสริมการออกก าลงักาย 
5. การสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน การ
ป้องกันรักษาชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
- ด้านการเศรษฐกิจ  

 
1. การสง่เสรมิอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร และ
อาชีพเสริมทีส่ร้างรายได้กบัตนเอง และครอบครัว 
2. การสง่เสรมิการใช้สินค้าท้องถ่ินและการตลาด โดยสง่เสรมิ
ให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถ่ินของตนเอง       



 ๑๙ 
ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
- ด้านการเมืองการบรหิาร 
  
  

 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน โดยพัฒนาและสง่เสรมิให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะในการปฏิบัตงิาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัตงิาน     
โดยพัฒนาและสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
เครื่องมือ เครือ่งใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่
ท างานทีส่ะอาด 
 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง  ๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  มีดังน้ี 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการเป็น ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
ในการบริหารราชการตามกฎหมาย  อันได้แก่  เป็นผู้ ช่วยในการบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง        
ตลอดจนถึงพนักงานจ้างทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะทุกคน  และรับผิดชอบในการติดตามและควบคุม
การปฏิบัติงานของทุกส่วน  วิเคราะห์และกลั่นกรองงานในหน้าที่และตามนโยบายของทางราชการ  และที่มอบหมาย
ของทุกส่วน  พร้อมความเห็นเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วะ ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติตามที่ระเบียบหรือกฎหมายก าหนดไว้และวิเคราะห์หรือ
พิจารณา 

  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ                   
สารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบัญญัติ  งานประชุมสภาฯ  การจัดท าทะเบียนสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร  งานเลือกตั้ง  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  งานกฎหมายและคดี งานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วน
ราชการภายใน  ดังนี้ 

 ๑.๑  งานบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1)  งานบรหิารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ 
2)  ควบคุม ตรวจสอบการท างาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานต่างๆ 

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของส านักงานปลัด อบต.แม่วะ 
   3) ควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ของพนักงาน อบต. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ 
   4)  ควบคุมดูแล รับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง อบต.แม่วะ 

5) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ อบต.แม่วะ     



 ๒๐ 
6)  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 

   7)  งานส่งเสริมกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
   8)  งานท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  
   9)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   10) ควบคุม ดูแลงานด้านรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   11) ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานการประชุมต่างๆ 

12) งานการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
13) งานดูแล ปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ อบต.แม่วะ (www.maewa.go.th) 

   14)  ดูแลการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะทัศนศึกษา คณะตรวจราชการ
หรือการตรวจเยี่ยมตรวจงานต่าง ๆ 

15) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  1.2  งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ 

   2) งานรับ - ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
   3) จัดท าค าสัง่และประกาศของ อบต.  
   4) งานสารบรรณเกี่ยวกับเอกสารลับ 
   5) ดูแลการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะทัศนศึกษา คณะตรวจราชการ
หรือการตรวจเยี่ยมตรวจงานต่างๆ 
   6) ร่างโต้ตอบ พิมพห์นังสือราชการต่างๆ รวมทั้งจัดท าประกาศและค าสั่งต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
   7) จัดท ารายงานต่างๆ ในหน้าที่รบัผิดชอบหรือที่ได้รบัมอบหมาย  
   8) งานเลอืกตั้ง, งานรัฐพิธี, งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
   9) งานตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
   10) งานเกบ็หนงัสือเข้าระบบงานสารบรรณกลาง 
   11) งานเตรียมเอกสาร และสถานที่ในการประชุมสภาฯ สมัมนาต่างๆ 
   12) จดบันทกึพรอ้มจัดท ารายงานการประชุมต่างๆ ของ อบต. 
   13) งานรับรองการประชุมสภาฯ งานสมัมนาต่างๆ 

14) งานส ารวจข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาง Internet ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. และ
หนังสือสั่งการต่างๆ จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯ 
   15) ควบคุมดูแลห้องประชุมสภา อบต.  ห้องประชุมพนักงาน อบต. การงานและ
การประชุมต่างๆ  
   16) งานควบคุมดูแลรักษา จัดเตรียมให้การบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์      
การติดต่อ ประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

17) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

๑.3  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อ

ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ 



 ๒๑ 
  2) การจัดท าแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนด าเนินการประจ าปี  

และแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.  น าเสนอสภา อบต. 
3) รวบรวมข้อมูลโครงการ งบประมาณที่ไดบรรจไุว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี       

ผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และที่ขอยกเลิกโครงการ   
เพื่อวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผน       
ทุกระดับ 

4) ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน, ประชาคมต าบล 
5) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบล, คณะกรรมการสนับสนุนแผน, 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6) รวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ 
7) รวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า

เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
8) ศึกษาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องในการตั้งงบประมาณ ตามระเบียบ ฯ ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณของท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
9) รวบรวมข้อมูล โครงการที่จ าด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป และของหน่วยงาน

อื่น ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของ 
อบต. แม่วะ 

10) ร่างหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือ พร้อมท ารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผนตาม
หนังสือสั่งการ 

11) พิมพ์หนังสือราชการพร้อมลงทะเบียน และพิมพ์ประกาศการใช้แผนพัฒนา
ต าบล และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

12) รับเรื่องโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง จัดพิมพ์ และให้ค าแนะ
แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง กับผู้ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติ
ต่อสภาท้องถ่ิน หรือคณะผู้บริหาร 

13) ท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย และการควบคุมการโอนงบประมาณของ 
อบต. 

14)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  1.4  งานการเจา้หน้าท่ี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1) งานบรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง  

   2) งานบรรจุ แต่งตัง้ รับโอน (ย้าย) และเลื่อนระดบั 
   3) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
   4) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
   5) งานการประเมินผลการปฏิบัติประจ าปีของพนกังานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

6) งานขออนุมัติปรับปรงุต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   7) งานการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
   8) งานขอปรบัปรุงแผนอัตราก าลงั 3 ปี  
   9) งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ          
การขอรับทุน 



 ๒๒ 
10) งานการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสว่นต าบลและลูกจ้างประจ า 

การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
   11) งานสวัสดกิารของพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 
   12) งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ 
   13) งานบ าเหน็จบ านาญของพนักงานส่วนต าบล 
   14) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   15) การด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 

16) งานการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   17) ช่วยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะทัศนศึกษาหรือคณะตรวจราชการ 
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจงานอื่นๆ 
   18) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

 ๑.5  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
1) จัดท าร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต าบล เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของ อบต 
  2) งานทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณา

ร่างข้อบัญญัติ กฎระเบียบข้อบังคับ 
  3) งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนมุัติด าเนินการตามข้อบังคับ อบต. ก่อนการ

ใช้ 
  4) งานที่มปีัญหาเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับต่างๆ ของ อบต. 
  5) งานที่ด าเนินการทางคดีเพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงาน อบต. , 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ อบต.แม่วะ 
6) ร่วมเปน็คณะกรรมการในการวินจิฉัยปัญหากฎหมาย 

  7) งานนิติกรรมอื่น ๆ หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  8) ติดตามและประสานงานในการด าเนินคดีของ อบต. 
  9) ตรวจร่างสญัญาและนิติกรรมต่าง ๆ ของ อบต.           

10) ควบคุม ดูแล ตรวจทานในการจัดพิมพ์ข้อบัญญัติกจิการต่างๆ  
  11) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอ  และจังหวัด  เพื่อขอ

ค าแนะน าในงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
12) ร่างหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ 

  13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 1.6  งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
1) การส ารวจข้อมลูเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 

   2) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)  เพื่อวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

3) การสง่เสรมิอาชีพให้กบัราษฎร การเกษตรกรต่าง ๆ ในพืน้ที่ 
   4) การสง่เสรมิอาชีพ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนประเภทต่าง ๆ 
   5) ด าเนินการและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภท  
ต่าง ๆ 



 ๒๓ 
   6) การส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจและสร้างจิตส านึกในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินของตนเอง 
   7) ให้ค าแนะน าและฝกึอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการหลักการพัฒนาชุมน 
   8) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พกิาร ผูป้่วยเอดส์ 
   9) การช่วยเหลือ  สวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผูสู้งอายุ 
   10) งานสาธารณสุขชุมชน 
   11) งานด้านการเกษตร 
   12) งานดูแล ปรบัปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ อบต.แม่วะ(www.maewa.go.th) 

  13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 ๑.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มหีน้าที่เกี่ยวกบั 
 1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   2) งานรักษาความปลอดภัยและสถานที่ราชการ 
   3) งานช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย และฟื้นฟูสิง่ที่ช ารุดเสียหายให้คืนสภาพตามเดมิ 
   4) งานกู้ภัยต่าง ๆ  
   5) งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับพื้นที่ติดต่อเขต อบต.แม่วะ เมื่อได้รับการร้องขอ 

และได้รับอนุญาตจากนายก อบต. หรือปลัด อบต. 
   6) งานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต อบต.แม่วะ 
   7) ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัสาธารณภัย 
   8) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   9) งานรายงานการเกิดภัยธรรมชาติ ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   10) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   11) งานเกี่ยวกบัวิทยุสื่อสาร 
   12) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13) ควบคุม ดูแล การใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 2823 ล าปาง  และรถยนต์
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บบ 2712 ล าปาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ พ.ศ. 2548 

 14) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 

1.8  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  1) งานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  

2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่คลอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประการ 
3) จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี

ความสุข 
5) ประสานความร่วมมอืระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
6) ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคีการพัฒนารวมทั้ง

เสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
7) จัดการศึกษานอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ให้ท้องถ่ินเป็นแหล่งสังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวทันเทคโนโลยี  มีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
8) การพฒันาแหลง่เรียนรู้  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9) ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคีการพัฒนารวมทั้ง

เสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 



 ๒๔ 
10) จัดการศึกษานอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ให้ท้องถ่ินเป็นแหล่งสังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวทันเทคโนโลยี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
11) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
12) การจัดกิจกรรม  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านกีฬา ให้สามารถพัฒนาทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา  และสังคมทุกประเภท 
13) การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ  ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์โดยความสมัครใจ  ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานด้านนันทนาการให้กลุ่มคนต่างๆ อย่าง
หลากหลายพอเพียง  และมีประสิทธิภาพ 

14) การจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ให้มีลกัษณะที่พึงประสงค์
ของสังคมมีความรบัผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจรยิธรรม  มีความเป็นไทย  และความมีน้ าใจที่พรอ้ม
จะท ากจิกรรมเพื่อส่วนรวมตลอดจนประพฤติตามหลักศาสนา 

15) การจัดกิจกรรมบ ารุงรักษา ส่งเสริมสนับสนุน ด้านศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  การสบืทอดวัฒนธรรม  เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 

16)  ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

17) งานรัฐพิธีต่างๆ  
18) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๒.  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ             
การหักภาษีและน าส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจ า  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  รับการตรวจสอบงานของจังหวัด
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  
การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

๒.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 1. การจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะ กรรมการรับ – ส่งเงิน  

2. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุปใบ
น าส่งเงิน ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชี
ลงบัญชี 
   3. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากออม
ทรัพย์ , เงินฝากประจ า  โดยจัดท าใบน าส่งเงิน 

4. การรับเงินจัดสรรจากท้องถ่ินจังหวัด  ได้แก่   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหาร
เสริม(นม) ค่าอาหารกลางวัน   ค่าเบี้ยยังชีพ   ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าติดต้ังหอกระจายข่าว  ค่าหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน  ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท  ออกใบเสร็จ  ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชี
ลงบัญชี 

5. การรับฎีกาเบิกเงินทุกประเภทจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก และ
งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณทุกประเภท 



 ๒๕ 
6. การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในฎีกาที่ตัดยอดเงินงบประมาณแล้ว 
7. การโอนเงินเดอืนพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างเข้าธนาคาร 
8. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินทุกประเภท ได้แก่ วันที่ , ลายมือช่ือ ,    

ในใบเสร็จรับเงิน , ใบส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งเงิน  ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
9. การจัดท าฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม 

พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
10. การติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน       

15 วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
11. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเล่า

เรียนบุตร  เงินส ารองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน 5 วันท าการ  หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจาก
ส านัก/ส่วนต่าง ๆ 

12. ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการ ไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือ       
ขออนุมัติจัดท ารายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 
   13. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ 
    13.1 รายงานข้อมลู GPP 
    13.2 รายงานข้อมลูรบัจริง-จ่ายจรงิ 

14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  

                    ๒.2  งานการบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
   1. รับน าสง่จากงานการเงินน ามาลงบญัชีเงินสดรบัและทะเบียนรับรายรับ 

 2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงิน  ได้รับมาจากส านักงานท้องถ่ินน ามา
ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)  น าใบผ่านรายการทั่วไป  (กรณีเงินโอนต่างๆ)  และน ามา
ลงทะเบียนเงินรายรับ 

 3. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินและเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

 4. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถ่ายโอน / 
เลือกท าตามแบบ/ จ.ส.02  ภายในก าหนดเวลา  จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่  20  ของทุกเดือน 
   5. การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ  ได้แก่ 
      5.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับเงินและเงินฝากธนาคารให้
ถูกต้องตรงกัน 
      5.2 ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ  
Statememt ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
      5.3 ทะเบียนคุมเงิน ค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับ เงินสดรับและส าเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
      5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยก
ประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 
      5.5 จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6%  ค่าใช้จ่าย 5%  และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท  ได้แก่  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท าให้ใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน  1,2,3   ทุกสิ้นเดือนและมีการปิดบัญชี 
   6. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินสว่นต่าง ๆ  รวมถึงเอกสารประกอบฎีกา  หลักฐานการ
จ่ายเงิน ฯลฯ  และน าส่งให้งานควบคุมงานงบประมาณด าเนินการบันทึกบัญชีตัดยอดเงินงบประมาณต่อไป 



 ๒๖ 
   7. จัดท ารายงานการเงิน ฯลฯ 
   8. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ รายงานข้อมูล GPP , รายงาน
ข้อมูลรบัจริง-จ่ายจริง 
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

   
๒.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มหีน้าทีเ่กี่ยวกับ 

   1. จัดท าแผนการจัดเกบ็รายได้  ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะจัดเกบ็เอง และเงินโอนทุกประเภท   
รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุป ฯ  โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับโอน
จากจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  น ามารวมในใบน าส่งเงิน  ก่อนส่งให้งานการเงิน  กรณีรับ
เงินสดหรือเช็คจากจงัหวัดก่อนน าฝากธนาคารและสง่หลักฐานให้งานการบญัชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกนั 
   3. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากออม
ทรัพย์ , เงินฝากประจ า โดยจัดท าใบน าส่งเงิน 
   4. จัดท าใบน าส่งเงิน  ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ  เช่น  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
 
   5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ  ของผู้มาช าระ
ภาษีทุกประเภทกับทะเบยีนลกูหนี้ใหถู้กต้องครบถ้วน และท าให้เป็นปัจจุบัน  มีการจ าหน่ายช่ือลูกหนี้  ลงเล่มที่  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
   6. งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม
จัดท ารายงานการประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อก าหนดอัตราในการ
จัดเก็บภาษีทุกปี 
   7. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวง
หนี้จากลูกหนี้โดยตรง  
   8. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบ ารุงท้องที่ , ภาษี
ป้าย , กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   9.  จัดท าทะเบียนคุมเงนิ  ส่วนลด 6%  ค่าใช้จ่าย 5%  และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท   เงินภาษีหัก    ณ ที่จ่าย  ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน     
   10.  งานตรวจสอบ  เร่งรัด  ติดตามการจัดเก็บหนี้ค้างช าระ  รวมทั้งประสานงานกบั
นิติกรเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถ่ิน (ไม่ยื่นแบบและไม่ช าระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับ 
บัญชาสั่งการ  
   11. จัดท า ภบท.11 บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าสว่นลด 6% และค่าใช้จ่าย 
5 % เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้อง 
   12. งานจัดท าทะเบียน  ผท.1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกบั  
   1. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 



 ๒๗ 
   2. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แบบ ผด.1 ,ผด.2 , ผด.3 , ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
   3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และข้ันตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
   4. จัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ์ , ลงเลขรหัสครุภัณฑ์  การยืมพัสดุต้อง
ทวงถามติดตามเมื่อครบก าหนดคืน 
   5. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ   กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือ เลิกใช้  เสื่อมสภาพ  
และสูญหาย ไม่สามารถใช้การได้ และจ าหน่ายออกบัญชี หรือทะเบียน 
   6. การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก ่
    - ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
    -  จัดท าทะเบียนคุมเงิน เงินค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารเสริม (นม)      
ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน     
   7. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ 
    -  รายงานการใช้จ่ายเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชามอบหมาย                  

  ๓.  กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ           
องค์การบริหารสว่นต าบล  การอนุมัติเพื่อด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานบ ารุง  ซ่อม และจัดท าทะเบียน สิ ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบล การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ  และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์         
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

  ๓.๑  งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   1. งานก่อสร้างและบูรณถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  งานก่อสร้าง        
งานปรับปรุง บูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ  
   2. งานเกี่ยวกับแผนงานการปฏิบัติงาน  ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวม
การประวัติ  ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล  การควบคุมและการบ า รุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
   3. การส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   4. งานส ารวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน ถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8                             
         5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา                            

๓.๒  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 



 ๒๘ 
   1. งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งาน
ประปา  สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
   2. งานระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคู คลอง  ท่อระบายน้ า      
ท าการส ารวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง 
   3. จัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคู คลองสาธารณะ  แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า
และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ าให้มี
ความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการแก้ไขเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง  การระบายน้ า
และจัดต้ังงบประมาณ ขุดลอก คูคลอง  คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ เป็นต้น 
   4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  3.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   1. ส ารวจแผนที่ การก าหนด/การวางผงัพฒันาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง 
   2. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธ์ิ
ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะร่วมกับส านักงานที่ดินฯ 
   3. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธ์ิ
ในที่สาธารณะ  การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ  ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ถนน 
ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า 
   4. การตรวจสอบการขอใช้ที่สามธารณะการครองสิทธ์ิในที่สาธารณะ ขออนุญาต
เช่ือมทางสาธารณะ  การด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่ ง
สาธารณูปการ  เช่น  ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน  ท่อระบายน้ า 
   5. งานส ารวจ ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ต าบลแม่วะ 
   6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 
 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง             

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้จัดท ากรอบ
อัตราก าลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ป ีได้ดังนี ้

 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  ระหว่างปี  ๒๕61 – ๒๕63 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 
         

๑. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ส านักงานปลัด          

๒. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
3. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



 ๒๙ 
6. นิติกร (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
7. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
8. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
9. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
10. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 ๑ ๑ ๑ - - -  
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
14. พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
15. พนักงานดับเพลิง 2 2 2 2 - - -  
16. ภารโรง 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
17. คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  

 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
พนักงานจ้างทั่วไป         

18. พนักงานขับรถยนต์ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
19. คนงานประจ ารถขยะ 2 2 2 2 - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ         
20. ครู คศ.1 3 3 3 3 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
21. ผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - -  

กองคลัง         
22. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
23. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
24. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
25. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
26. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
27. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
28. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 ๑ ๑ ๑ - - -  
29. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
30. คนงานทั่วไป 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง         
31. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
32. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
33. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
34. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 ๑ ๑ ๑ - - -  
35. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
36. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  



 ๓๐ 
พนักงานจ้างทั่วไป         

37. พนักงานสูบน้ า 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
38. คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 46 46 46 46 - - -  
 
 



 

 

30 
 
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลัง ๓ ปี            
                                                                                                                                                                                                                                                                      

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ( อบต.ขนาดกลาง )                                                                                

 

ส านักงานปลัด  
๑. งานบรหิารงานทั่วไป  
๒. งานธุรการและสารบรรณ 
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานการเจ้าหน้าที ่
๕. งานกฎหมายและคดี 
๖. งานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน 
๗. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กองคลงั 
๑. งานการเงิน 
2. งานการบญัชี 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
( นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง )  

กองช่าง 
๑. งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 
2. งานประสานสาธารณูปโภค  
3. งานผังเมือง 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
( นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัต้น )  

กองคลงั 
( นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น )  

กองช่าง 
( นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น )  
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โครงสร้างส านกังานปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
- นักจัดการงาน 
ทั่วไป ปก./ชก (1) 
- พนักงานขับ
รถยนต์ (1) 
- ภารโรง (1) 

งานนโยบายและ
แผน 

 
- นักวิเคราะห์ 
  นโยบายและแผน 
  ปก./ชก. (๑) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 
- นักทรัพยากร
บุคคล ปก./ชก. (๑) 

งานกฎหมายและ
คด ี

 
- นิติกร ปก./ชก.(๑) 

งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 

 
- นักพัฒนาชุมชน   
ปก./ชก. (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ 
(1) 
- คนงานประจ ารถ
ขยะ (3) 
 

งานการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
- นักวิชาการศึกษา 
  ปก./ชก. (๑) 
- คร ู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (4) 
   
 
 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
- จพง.ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (1) 
- พนักงานขับ
รถยนต์ (1) 
- พนักงานดับเพลิง 
(2) 
 

งานธุรการและ    
สารบรรณ 

 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
 ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (1) 



งานการเงิน 
 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.  (1) 
  

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการบัญชี 
 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
   ปก./ชก. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
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โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเกบ็รายได้ (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานพสัดุ ปง./ชง. (ว่าง) 
- คนงานท่ัวไป (1) 



 

 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานประสานสาธารณูปโภค  
 

-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
-  พนักงานสูบน้ า (1) 
-  คนงานทั่วไป (1) 
 

 

งานผังเมือง 
 

-  นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

-  นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) 
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
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11. บัญชีแสดงจดัคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

ที่ 
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

คุณวฒุ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ ช่องเงินเดือน  

รวม 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทน 
/เงินเพิ่มอื่นๆ 

    พนักงานส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล       
1 นายอนันต์   นันตาด ี ป.โท  

(รัฐศาสตร)์ 
52-3-00-1101-๐๐๑ ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 52-3-00-1101-๐๐๑ ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 453,960 84,000 84,000 621,960  

    ส านักงานปลัด   ส านักงานปลัด        
2 น.ส.เบญญาภา  พงษ์นา ป.โท  

(รัฐศาสตร)์ 
52-3-01-2101-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 52-3-01-2101-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 329,760 42,000 - 371,760  

3 น.ส.ลภัสรดา  แป้นจ๋ิว ป.โท 
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

52-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 52-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 317,520 - - 317,520  

4 นายนเรศ  นอศร ี ป.โท 
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

52-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 52-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 311,640 - - 311,640  

5 นายพยนต์  ด่านอินถา ป.โท 
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

52-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ชก. 52-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ชก. 317,520 - - 317,520  

6 นายทสพร  กิตติพงศ์พิพัฒน ์ ป.ตร ี 
(นิติศาสตร์) 

52-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 52-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 305,640 - - 305,640  

7 - - 52-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./
ชก. 

52-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./
ชก. 

355,320 - - 355,320 ว่างเดิม 

8 น.ส.ญาติกา  บุพการีพร ป.โท 
(บริหารการศึกษา) 

52-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 52-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 235,920 - - 235,920  

9 น.ส.ภาพร  ไชยวงค ์ ปวส. 
 (การบัญชี) 

52-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 52-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 232,920 - - 232,920  

1
0 

นายวิทยา  ยะฟู ปวส. 
(ช่างไฟฟ้าก าลัง) 

52-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 52-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 168,840 - - 168,840  
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ที่ 
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

คุณวฒุ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน  

รวม 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพ่ิมอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 

    พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

  พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
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นายจุมภฎพงศ์  สุริยะมณี 
 

ป.โท 
 (รัฐศาสตร)์ 

- 
 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
 

- 
 

- 
 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
 

- 
 

128,520 
 

- 
 

- 
 

128,520 
 

 

12 
 

นายชูศักดิ์  ธรรมสอน 
 

ป.ตรี  
(วท.บ.) 

- 
 

ผช. จพง.พัฒนาชุมชน 
 

- 
 

- 
 

ผช. จพง.พัฒนาชุมชน 
 

- 
 

143,640 
 

- 
 

- 
 

143,640 
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นายศุภฤกษ์  กวางศร ี
 

ปวส. 
 (ไฟฟ้า) 

- 
 

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ 
 

- 
 

- 
 

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ 
 

- 
 

129,120 
 

- 
 

- 
 

129,120 
 

 

14 นายนิคม  สายนวล ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 149,520 - - 149,520  
15 นายพิเชษฐ  ใจอาษา ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 139,440 - - 139,440  
16 นางฟองจันทร์  บัวย้อย ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 133,200 - - 133,200  
17 นายชาญชัย  สลวีงศ ์ ม.6 - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 125,400 - - 125,400  
18 นายเศกสรร  ปวงแก้ว ม.6 - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 125,280 - - 125,280  
19 นายสวิง  ปิงเมือง ป.4 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 138,240 - - 138,240  
    พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป       
20 นายชัชวาล  ใจอาษา ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000  
21 นายสัญชัย  ต่อเหล่าค้า ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - - 108,000  
22 นายทนงศักดิ์  ชีนาวุธ ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - - 108,000  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลแม่วะ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลแม่วะ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23 น.ส.นภาวรรณ  ปินใจยศ ป.ตรี  
(ศึกษาปฐมวัย) 

52-2-0036 ครู  คศ.1 52-2-0036 ครู  คศ.1 264,000 - - 264,000  

24 น.ส.พรพรรณ  จิวเดช ป.ตร ี
 (ศึกษาปฐมวัย) 

52-2-0160 คร ู คศ.1 52-2-0160 คร ู คศ.1 264,000 - - 264,000  

25 นางสาคร  ค ามา ป.ตรี  
(ปฐมวัยศึกษา) 

52-2-0260 คร ู คศ.1 52-2-0260 คร ู คศ.1 214,920 - - 214,920  
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ที่ 
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

คุณวฒุ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ ช่องเงินเดือน  

รวม 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทน 
/เงินเพิ่มต่างๆ 

    พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

  พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

26 นางกาญจนา  อุดเถิน 
 

ป.ตรี  
(การศึกษา) 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

147,360 
 

- 
 

- 
 

147,360 
 

 

27 นางสุจิตรา  สุรินดา 
 

ป.ตรี  
(ปฐมวัย) 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

140,160 
 

- 
 

- 
 

140,160 
 

 

28 นางแสงเดือน  วันปลั่ง 
 

ป.ตรี  
(ปฐมวัย) 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

- 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

- 
 

132,600 
 

- 
 

- 
 

132,600 
 

 

29 นางศรีนวล  สยุะลังกา ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 128,520 - - 128,520  
    กองคลัง   กองคลัง       

30 นางณัฐกาญ  ศรีอ่อน ป.ตร ี 
(การบัญชี) 

52-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 52-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 356,160 42,000 - 398,160  

31 น.ส.สมใจ  ใจกาวิล ป.ตร ี 
(การบัญชี) 

52-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ปก. 52-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ปก. 275,760 - - 275,760  

32 น.ส.ณัฐพร  หงษ์สาม 
 

ป.ตร ี 
(การบัญชี) 

52-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 52-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 245,280 - - 245,280  

33 นางวันเพ็ญ  พรมทอง ป.ตร ี 
(การบัญชี) 

52-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชก. 52-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 276,960 - - 276,960  

34 - - 52-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 52-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 - - 297,900 ว่างเดิม 
35 น.ส.นพนันท์  เขียนนา ปวส. 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
52-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได้ ปง. 52-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได้ ปง. 171,720 - - 171,720  

    
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ   

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

36 น.ส.พิมนภา  กลางถิ่น ป.ตร ี(การบัญชี) - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ - - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ - 136,680 - - 136,680  
37 
 

นายอภินพ  สุยะใหม่ 
 

ป.ตร ี
 (การจัดการ) - 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 

- 
 

- 
 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 

- 
 

131,880 
 

- 
 

- 
 

131,880 
 

 

    พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป       
38 น.ส.พจนา  โพธิค า ป.ตรี  - คนงานทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป - 108,000 - - 108,000  
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ที่ 
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

คุณวฒุ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน  

รวม 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทน 
/เงินเพิ่มต่างๆ 

    กองช่าง   กองช่าง       
39 นายประสงค์  ค าปัน ป.ตร ี

(เทคโนโลยีก่อสร้าง) 
52-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 52-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 356,160 42,000 - 398,160  

40 นายบงกข  ยะจินะ ปวส. 
(ช่างก่อสร้าง) 

52-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 52-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 264,480 - - 264,480  

41 - - 52-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง./ชง. 52-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - - 297,900 ว่างเดิม 

    
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ   

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
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น.ส.สาวิตรี  ปัญญาเทพ 
 

ปวช.  
(การบัญชี) - 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
 

- 
 

- 
 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
 

- 128,520 
 

- 
 

- 
 

128,520 
 

 

43 
 

น.ส.ธนธิดา  พิลึก 
 

ปวส. 
 (ก่อสร้าง) - 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

- 
 

- 
 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

- 130,200 
 

- 
 

- 
 

130,200 
 

 

44 
 

นายประสิทธิ์  ฟูสกุล 
 

ปวช.  
(ไฟฟ้าก าลัง) 

- 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

- 
 

- 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

- 133,920 
 

- 
 

- 
 

133,920 
 

 

    พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป       
45 นายเทิดศักดิ์  อินจันทร์   ม.3 - พนักงานสูบน้ า - - พนักงานสูบน้ า - 108,000 - - 108,000  
46 นายธนภัทร  วิชัยมูล ปวส. - คนงานทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป - 108,000 - - 108,000  
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๑2.  แนวทางการพฒันาพนักงานส่วนต าบล          

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก
ระดับช้ัน  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามกรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร              
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะตระหนักเป็นอย่างยิ่ง      
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Thailand 4.0 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารสว่นต าบลยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์  
เว็บไซต์ ของหน่วยงานด้วย 

ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทัศนคติ  ที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง               
ของทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3  โดยค านึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ
สุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี (Organization  Integrity) 

       กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสจุริตธรรมทีม่ีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
      กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  

      กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาท 

      กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการ              
ทุกระดับ 

      กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร       
ด้านธรรมาภิบาล 

      กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนเิทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
      กลยุทธ์ที่  ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
      กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย                  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัต ิ
      กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกลูแก่ข้าราชส่วนทอ้งถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

      กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ        
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

      กลยุทธ์ที่  ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม        
สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 รายละเอียดเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

๑3.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่วะ มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้     

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์   
ทับซ้อน 

4. ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
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6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 


