
  

 

 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) 
 
 

 
 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ี
อ าเภอหนองม่วงไข่    จังหวัดแพร่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 
              
 
 

ก.อบต.จังหวดัแพร่เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่  20  มกราคม  2564 



  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                หน้า 
           
1. หลักการและเหตุผล          1 
2. วัตถุประสงค์           1-2 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                            2 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3-5 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      6-15 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ    15-17 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   17-18 
8. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง         19-23 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     24-31 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี     32-36 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ    37-39 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      40-42 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  42-46 
 
       ภาคผนวก 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ค ามี 
 
 
 
 

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



  

- 1 - 
 
 
 
 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)   ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือ       
ใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
ก าหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)   จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน      จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
20  มกราคม   2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จัดท าประกาศ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน  
  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  จึงได้ปรับปรุง         
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น 
 
 
 
 

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน          
ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2552 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

2. วัตถุประสงค ์
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2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่ ) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและต าแหน่งพนักงานจ้าง  
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี    สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ   มีความคุ้มค่า   สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1 คนเป็นเลขานุการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.  2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง          
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบลนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

3.4 จัดท ากรอบอัตราก าลัง3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

3.5 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความครบถ้วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ค ามีจึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  
เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง     ดังนี้ 

1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การท าการเกษตรมีต้นทุนการผลิตสูง เช่นค่าจ้างแรงงานสูงขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตรปุ๋ยมีราคาแพง 
1.2 ภาคแรงงานย้ายถิ่นเข้าไปท างานในเมืองสูง 
1.3 ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสินค้ามีราคาแพง 
1.4 การใช้สารเคมีกับผลิตผลทางการเกษตรสูง 
1.5 ราคาน้ ามันแพง 
1.6  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

2.   ปัญหาด้านสังคม 
2.1 ชุมชนชนบทมีเฉพาะคนสูงอายุและเด็กๆ 
2.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดการปูองกัน และปราบปราม

อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ชุมชนชนบทขาดการเกื้อกูลกัน 
2.4 เกิดความแตกแยกในชุมชน 
2.5 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.6 ขาดการร่วมมือ รวมกลุ่มความร่วมมือในชุมชนที่เข้มแข็ง 
2.7 สตรีและเด็กถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศมากข้ึน 
2.8  การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากข้ึน 

3.   ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 ถนนช ารุด 
3.2 ล าเหมืองช ารุด 
3.3 ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
3.4 ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง เพียงพอ 
3.5 ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการสาธารณประโยชน์ 
3.6  สาธารณูปโภคสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 

4.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4.1 เกิดกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมมากข้ึน 
4.2 มีโรคติดต่อชนิดใหม่มากข้ึนยากต่อการรักษาให้หายขาดได้ 
4.3 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและดูแลรักษาสุขภาพห่างไกลจากโรค 
4.4 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานไม่ทั่วถึง 
4.5  ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ 

 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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5.   ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.1 การศึกษาในท้องถิ่นไม่มีมาตรฐานทัดเทียมกับในเมือง 
5.2 การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ 
5.3 คนรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้าวัดท าบุญตักบาตรและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน 
5.4 ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถาน

และโบราณสถาน 
5.5 การเรียนต่อของประชาชนมีน้อยและอัตราการศึกษาต่อของเด็กยังมีน้อย 
5.6 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและขาดโอกาสในการให้ความรู้จากรัฐ 

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 ประชาชนยังขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 ระบบการบริหารงานท้องถิ่นที่มีข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยาก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ  ท าให้การติดต่อประสานงานและบริการประชาชนขาดความคล่องตัว 
6.3 ขาดหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ อบต.อย่างจริงจัง แต่มุ่งหวังแค่

ผลประโยชน์ของตนเองและงบประมาณเท่านั้น 
.   7.ปัญหาด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
7.2 เกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง ภัยหนาวและอุทกภัย เพ่ิมมากข้ึนและมีระดับความรุนแรงเพ่ิม

มากขึ้น 
7.3 ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างทั่วถึง 
7.4 ขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น 
7.5 ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

 
ความต้องการของประชาชน 

1. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุนทุนหมุนเวียน 
1.2 การพัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงาน 
1.3 การประกอบอาชีพที่ไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนอาชีพต่างๆ 
1.5  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ความต้องการด้านสังคม 
2.1  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
2.2 จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
2.3 การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
2.4 สร้างจิตส านึก รณรงค์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.5  ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการรณรงค์   ปูองกันและปราบปรามรักษาบ าบัด

ยาเสพติด 
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3. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 ก่อสร้าง/บ ารุงรักษาล าเหมือง คลอง แม่น้ าสาธารณประโยชน์  
3.2 จัดหา/บ ารุงรักษาและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
3.3 บูรณาการความร่วมมือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสาธารณ ประโยชน์ที่เกิน

ศักยภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและพัฒนาระบบการส่งน้ าให้ทั่วถึง 
3.5 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าให้กับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ใน 

ฤดูแล้ง 
3.6  ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานและรองรับการคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย 

4.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 
4.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน 
4.2 จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ประชาชน 
4.3 ส่งเสริมองค์กรทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4.4 จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  สนามวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 
4.5 สร้างจิตส านึกและรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิต 
4.6 ส่งเสริมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.7 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

5. ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
5.2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
5.3 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
5.4 พัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
5.5 อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.6  อนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

6. ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมภายใต้หลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
6.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.3 พัฒนาสถานที่และบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจหน้าที่  ที่ต้องปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ 
6.4 มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นที่ถูกต้อง เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
6.5  มุ่งบูรณาการร่วมกันในการบริหารท้องถิ่น 

  7.ความต้องการด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ฝึกอบรมให้ความรู้/สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 
7.3 จัดหาถังขยะให้เพียงพอ 

               7.4  จัดหารถขยะและสถานที่ทิ้งขยะ 
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  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เป็นการวางยุทธศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร  เพ่ือให้เห็นทิศทางในการพัฒนา          
การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต. การใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้       
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT และใช้หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ในระดับต่างประเทศ  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  และระดับท้องถิ่น   ได้แก่  ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN  Community)   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน(กลุ่มล้านนา)  นโยบายของรัฐบาล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ดังนี้ 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) 
"ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community)เป็นเปูาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก

อาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้น าอาเซียน คือ"การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ทั้งนี้ เพ่ือสร้างประชาคม
ที่มีความแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่เพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้านโดยให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้นและประชาชนในอาเซียน         
มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ใน 3 มิติ         
คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ
ประชาชนของประเทศอาเซียนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง 3เสาหลัก  

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา 
          1.ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC)มุ่งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน 
มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆเพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 
 
           
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



  

-7- 
 

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันอันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง 
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย 
                (ก) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี 2020 
                (ข) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) 
                (ค)ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
                (ง)ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุนการ      
ประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย 
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
                กลุ่มสินค้าและบริการน าร่องที่ส าคัญที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / 
ผลิตภัณฑ์ไม้ /ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การ
บริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกัน
อย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่าและเวียตนาม ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ท า 
Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) 
         3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่ เ อ้ืออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี              
และมีความมั่นคงทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 
1. วิสัยทัศน์กลุ่มล้านนา 

"ประตูทองสินค้าสู่โลกโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาน่าอยู่ทุกถิ่นที่" 
2. บทบาทของกลุ่มล้านนา 

2.1 เป็นภูมิภาคที่มีระบบเศรษฐกิจสมบูรณ์ในตัวเอง 
2.2 เป็นฐานะและประตูด้านการค้าโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอยู่ภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขง (GMS) และเอเซียได้ (BIMSTEC) 
2.3 โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเที่ยวหัตถกรรมอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษและเกษตร

ประณีต 
2.4  เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที่ประชุมกก.สศช. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์
และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12           
ทั้ง  9 คณะและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ  1 ปีและ 5 ปี  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

             ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
             เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
             มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม
และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ เมือง            
การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
             ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
             พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาส
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพ่ือ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
             ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้น
การดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  ตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 

ประเทศไทย 4.0    (THAILAND 4.0) 
1) ความเป็นมา 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ด าเนินการปฏิรูป
ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการ
เรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้นเปูาหมายหรือ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575 

การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 
1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ  ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยน
ผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศใน
โลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ  

1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ  
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
“เมืองแพร่น่าอยู่   สู่วิถีชีวิตล้านนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ประชาเป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
เป้าประสงค์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยการ 

พัฒนาแหล่งน้ า  โครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ อย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 
 
 
 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2015/08/1mp39-3083-a.jpg
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      

และสุขภาพเพ่ือให้เกิดรายได้ในจังหวัด 
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพของกลุ่ม 

จังหวัดล้านนาตะวันออก  โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ขยายผลโครงการตาม
พระราชด าริและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการ
เกษตรกรรมพร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปูองกันแก้ไข 
ปัญหาพิบัติอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา 
พิบัติภัยอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
  เป้าประสงค์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อยเกิด 

ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้าน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอหนองม่วงไข่ 
“วิถีพอเพียง   เมืองเกษตรปลอดภัย  สังคมก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดีมีสุข” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอหนองม่วงไข่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปูาประสงค์ ประชาชนสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เปูาประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริการและการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยยึด 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน 

 เปูาประสงค์  ประชากรได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
“ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม ท าหารเกษตรอินทรี 
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน ปลูกพืชที่ปราศจากมลพิษ 

พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม อยู่อย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเปูนอยู่ที่ดี ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 

พันธกิจที่ 3  พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง           
มีจิตส านึกมีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ 4จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างพอเพียงและทั่วถึง โดย
ควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

พันธกิจที่ 5  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไดตรงความต้องการของประชาชน โดย
เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

พันธกิจที่ 6  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

พันธกิจที่ 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามีโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหลักและมีจิตส านึกท่ีดีในการปูองกันและรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี     

จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  
ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมประกอบด้วยแนวทางพัฒนา ๒แนวทาง  คือ 
  แนวทางท่ี 1 การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประกอบด้วย  ๒  แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ปูองกัน และระงับโรคติดต่อในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร  ประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ 
แนวทางท่ี 1 การาส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษาในชุมชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ลินุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ๒ แนวทางคือ 
แนวทางท่ี 1 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางท่ี 2  การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. นโยบายด้านศึกษา 
  1.1   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่  สะอาดปลอดภัย เป็นสถานที่ เรียนรู้ในวัยเริ่มต้าน    
เพ่ือรองรับเด็กปฐมวัยในต าบลแม่ค ามีให้มีคุณภาพการศึกษาท่ีดี 
  1.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในต าบลแม่ค ามีใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย 
  1.3  ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน  และประชาชนในต าบลแม่ค ามีได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ย (ICT)  
ข้อมูลสารสนเทศ 
  1.4  สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ของต าบล  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2.  นโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรกรรม 
  2.1  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  และลดต้นทุนการผลิต 
  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ 
  2.3  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช  และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  2.4  สนับสนุนเงินทุนในการเกษตรและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
  2.5 สนับสนุนให้เกษตรตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  2.6 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
และกลุ่มต่างๆ ในต าบล 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ให้โอกาสและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส , เด็ก , ผู้พิการ, 

ผู้ปุวยเอดส์  และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
3.2  ส่งเสริมให้ประชาชนให้ต าบลแม่ค ามี มีภูมิคุ้มกัน  และห่างไกลยาเสพติด 
3.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สถาบันครอบครัว  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า ในการพัฒนา  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง 
3.5  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ อปพร.ต าบลแม่ค ามี  เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1พัฒนา  ปรับปรุง  และขยายเครือข่ายเส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้สามารถใช้สัญจร   
และขนส่งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
  3.2  จัดหาน้ าให้มีเพียงพอส าหรับการเกษตร  และอุปโภคบริโภคด้วยการพัฒนาแหล่งน้ า  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร   
รวมทั้งพัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงควบคู่กับการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.3  พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าประปาในต าบลให้มีคุณภาพ สะอาด ปริมาณเพียงพอต่อการ
บริโภค 

3.4  พัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ าในต าบลให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  และขยายเขตไฟฟูา 
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามความจ าเป็นและดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 

     
5.นโยบายด้านการพัฒนาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย 
  5.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเยาวชน ออกก าลังกาย  เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง
ของร่างกาย  อีกทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาขั้นพ้ืนฐานในต าบลเพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน  
รวมถึงสนับสนุนผลักดันให้กลุ่มเยาวชนมีการจัดตั้งทีมกีฬาฟุตบอลของต าบลเพ่ือเป็นการสร้างพลังของคนรุ่นใหม่
ในต าบลแม่ค ามี 
 6.นโยบายด้านการพัฒนาศรษฐกิจ 
  6.1ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนสร้างงาน   สร้างอาชีพ  เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 
  6.2  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าและอาชีพให้ได้มาตรฐาน  ตลอดจนศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพที่ประสบความส าเร็จ 
  6.3  พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป   และมีสถานที่จัด
จ าหน่ายที่เหมาะสม 
 7.   นโยบายด้านการสาธารณสุข 
  7.1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรู้   ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง   และการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองแก่ประชาชน 
  7.2  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสุขภาพต าบลแม่ค ามี 
  7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการขยายงานสาธารณสุขมูลฐานและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพ
บริการ 
 8.   นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.1  ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ให้อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นให้ความร่มรื่นแก่หมู่บ้าน  
ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  8.2 ส่งเสริมพร้อมทั้งออกระเบียบปรับปรุงสภาวะเป็นพิษทางน้ า ทางอากาศ 
  8.3  จัดท าฐานข้อมูลและด าเนินการระบบจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 8.   นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง 
  8.1  บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) 
  8.2  สร้างจิตส านึกทางการเมืองให้มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม   ส่งเสริมระบบตรวจสอบ  
สร้างความโปร่งใส  บริสุทธิ์ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้ 
  8.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน   องค์กรเอกชน  ส่วนราชการ  และสื่อสารมวลชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามครรลอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของทุกหมู่บ้านรวมทั้งศักยภาพการบริหารกิจการและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในต าบล ตามหลัก  SWOT Analysis  แล้วท าให้ได้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะ
ประกอบไปด้วยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีพบว่า  
1. จุดแข็ง  (Strenght) 

1.  พ้ืนที่รับผิดชอบมีน้อยสามารถดูแลใกล้ชิดกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ท าให้รับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

2.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากตัวอ าเภอและจังหวัดไม่มาก 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
5.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรในพ้ืนที่ 

2.  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 

2.  ประชาชนขาดการเสียสละต่อส่วนรวม 
3.  การรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมยังไม่เข้มแข็ง 
4.  ประชาชนวัยแรงงานที่มีความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ไปท างานต่างถิ่น 
5.  เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
6.  ระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สูงนัก และยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
7.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการให้ความร่วมมือตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี
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3.  โอกาส  (Opportunites) 
1.  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
2.  อบต.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3.  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.  2547ท าให้ท้องถิ่นได้รับการ

กระจายอ านาจมากข้ึน 
4. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล  ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของ

รัฐได้รับการยอมรับมากข้ึนท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.  อุปสรรค / ข้อจ ากัด  (Threats) 

1.  แนวเขตพ้ืนที่ของอบต. ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านสาธารณูโภคสาธาณูปการ 
2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
3.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก 
4.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือการ

พัฒนาของท้องถิ่น 
5.  ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 
 
 
 

 ภารกิจทั้ง 7   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาต าบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก    มาตรา 67 (1)  
  (2)   ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร    มาตรา 68 (1) 
  (3)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน    มาตรา 68 (2) 
  (4)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า     มาตรา 68 (3) 
  (5)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ    มาตรา 16 (4) 
  (6)   การสาธารณูปการ       มาตรา 16 (5)  
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ   มาตรา 67 (6) 
  (2)   ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ     มาตรา 67 (3) 
  (3)   ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

         มาตรา 68 (4) 
(4)   การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
         มาตรา 16 (10) 
 (5)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16(12) 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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(6)   การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาตรา 16(2) 
(7)   การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  มาตรา 16(19) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)   การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     มาตรา 67 (4) 
(2)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68(8) 
(3)   การผังเมือง        มาตรา68(13) 
(4)   จัดให้มีที่จอดรถ       มาตรา 16 (3)  
(5)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16(17) 
(6)   การควบคุมอาคาร       มาตรา16(28) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว     มาตรา 68 (6) 
(2)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์   มาตรา 68 (5) 
(3)   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   มาตรา 68 (7) 
(4)   ให้มีตลาด        มาตรา 68(10) 
(5)   การท่องเที่ยว       มาตรา68(12) 
(6)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์      มาตรา68(11) 
(7)   การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ     มาตรา 16 (6) 
(8)   การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน    มาตรา 16 (7) 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  (1)   คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7) 
  (2)   รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
 และสิ่งปฏิกูล         มาตรา 67 (2) 
  (3)   การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ     มาตรา 17 (12) 

6.ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

         มาตรา 67 (8) 
  (2)   ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    มาตรา 67 (5) 
  (3)   การจัดการศึกษา       มาตรา 16 (9) 
  (4)   การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นมาตรา 17(8) 

7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
         มาตรา 45 (3) 
(2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตาที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ตามความจ าเป็นและสมควร      มาตรา 67 (9) 
(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน  มาตรา 16 (6) 
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  (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
           มาตรา  17(3) 
  (5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน        มาตรา 17(16) 
 

  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ส่วน   ได้แก่ 
1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  

 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ีได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
ดังนี้ 
 จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
 แทนค่า  230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

การจ าแนกความต้องการก าลังคน 

   (1) การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
 การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ีดังนี้ 
 1.1  พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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1.2 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

 

ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง  จ านวนทั้งสิ้น  20  อัตราประกอบด้วย  พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน  17  อัตรา , พนักงานครู 1 อัตรา และพนักงานจ้างจ านวน 3 อัตรา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวน
อัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มีปริมาณและภารหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
อปท. ก าหนด 

ส่วน 
ราชการ 
(ส่วน) 

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
2563 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

 

ครู 
(คน) 

พนักงาน
จ้างตาม

ภารกิจและ
พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

(คน) 
1 อบต.แม่ค ามี 3 ส่วน 23,209,928.- 18 1 3 
2 อบต.ต าหนักธรรม 4 ส่วน 27,400,000.- 15 2 6 
3 อบต.น้ ารัด 4 ส่วน 26,951,000.- 15 1 6 
4 อบต.วังหลวง 4 ส่วน 23,816,120.- 14 - 3 
5 อบต.ทุ่งแค้ว 4 ส่วน 23,500,000.- 16 1 6 

 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรองรับปริมารงานที่เพ่ิมขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ        

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน    รวมทั้งสภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ  เรียบร้อยแล้ว    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้น าผลการ
วิเคราะห์มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมและกรอบ
โครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. 
จังหวัดแพร่)  พจิารณาดังนี้ 
  8.1   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี    ได้ก าหนดภารกิจตามโครงสร้างการก าหนดส่วน
ราชการ    ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัดอบต. 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

1.2   งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด(ขยะมูล

ฝอย) 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมและปูองกันโรค 

1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

     1.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         -  งานอ านวยการ 
         -  งานปูองกัน 
         -  งานฟ้ืนฟู 

11. ส านักงานปลัดอบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

1.2   งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด(ขยะมูล

ฝอย) 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมและปูองกันโรค 

1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

    1.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         -  งานอ านวยการ 
         -  งานปูองกัน 
         -  งานฟ้ืนฟู 

 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.6 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- งานบริหารและส่งเสริมการศึกษา 
- งานแผนและวิชาการ 

งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.7 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.แม่ค ามี) 

-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

2.  กองคลัง 
     2.1   งานการเงิน 

-   งานการเงิน 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 

  2.2  งานบัญชี 
-   งานการบัญชี 
-   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานงบการเงินและงบทดลอง 
-   งานแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.3   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-   งานพัสดุ 
-   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

  2.4   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-   งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่า

เช่า 
-   งานพัฒนารายได้ 
-   งานควบกิจการค้าและค่าปรับ 
-   งานทะเบียนควบคุม  และเร่งรัด

รายได้ 

1.6 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารและส่งเสริมการศึกษา 
- งานแผนและวิชาการ 

งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.7 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.แม่ค ามี) 

-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

2.  กองคลัง 
   2.1   งานการเงิน 

-   งานการเงิน 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 

  2.2  งานบัญชี 
-   งานการบัญชี 
-   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานงบการเงินและงบทดลอง 
-   งานแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.3   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-   งานพัสดุ 
-   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

  2.4   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-   งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่า

เช่า 
-   งานพัฒนารายได้ 
-   งานควบกิจการค้าและค่าปรับ 

         - งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
     3.1   งานก่อสร้าง 

-   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 

     3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานออกแบบและบริการข้อมูล 

      3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟูาสาธารณะ 
-   งานระบายน้ า 
 

4.   ไม่มี 
         

3. กองช่าง 
     3.1   งานก่อสร้าง 

-   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 

     3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานออกแบบและบริการข้อมูล 

      3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟูาสาธารณะ 
-   งานระบายน้ า 
 

 4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
        - งานตรวจสอบภายใน 

 

 
8.2   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ท าการวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน

แต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน 
เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราก าลังที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ประเภทต าแหน่ง บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-00-1101-001 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ประเภทต าแหน่ง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-00-1101-002 

1 1 1 1 - - -  

(1)  ส านักงานปลัดอบต. 
หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป) 
ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-2101-001 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-3103-001 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-3803-001 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง  40-3-01-3102-001 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-3801-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (ปง./ชง.)  ประเภทต าแหน่ง  ท่ัวไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-4805-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-4101-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับรถยนต์(รถยนตส์่วนกลาง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงานทั่วไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่ค ามี 
ครู (คศ.1) 
เลขท่ีต าแหน่ง  54-2-0105 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราก าลังที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม /  
ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

(2)  กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-04-2102-001 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-04-3101-001 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้(ปก./ชก.) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-04-3203-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-04-4201-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-40-4203-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-01-4101-002 

1 1 1 1 - - -  

(3)  กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-05-2103-001 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-05-4701-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-05-4101-003 

1 1 1 1 - - -  

(4) หน่วยตรวจสอบภายใน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ป.ก/ช.ก) 
ประเภทต าแหน่ง  วิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 40-3-12-3205-001 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
+1 
 

 
- 

 
- 

 
ก ำหนด
เพ่ิม 

รวม 23 23 23 23 1 - -  
 
 



  

 
 

      



  

   หน่วยตรวจสอบภำยใน  
  1. งานตรวจสอบภายใน 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
7. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ค ามี 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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10.1  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู พนักงานจ้าง 
สูง กลาง ต้น ช านาญ

การพิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ครู คศ. 1 ครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 3 1 - - 2 1 - 2 1 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป)  

อ านายการท้องถิ่น  ระดับต้น 
 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-  นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
-  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง.) (1) 
-  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) 
-  คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (-) 

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    (ชก.) (1) 
 
 

-  นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) (1) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  -  นักวิชาการศึกษา     (ชก.) (1) 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่ค ามี 

-  ครู(คศ.1) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (1) 
   (ภารกิจ ประเภททักษะ จ. 1) 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    (ชก.) (1) 
 
 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-  เจ้าพนักงานปูองกันแบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) (-) 
    (ชก.) (1) 
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10.2  กองคลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
สูง กลาง ต้น ช านาญ

การพิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 2 - - 1 2 - 1 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

อ านายการท้องถิ่น  ระดับต้น 
 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

-  เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี(ปง.) (1) 
-   เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) (1) 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1) 
 

-  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (1) 
 

งานการบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) 
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10.3  กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
สูง กลาง ต้น ช านาญ

การพิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - 1 1 - - 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ) 

อ านายการท้องถิ่น  ระดับต้น 
 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 

-   นักบริหารงานช่าง (อ านวยการต้น)  (1) 
-   นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
 

-   นักบริหารงานช่าง (อ านวยการต้น) (1) 
 

-  นักบริหารงานช่าง (อ านวยการต้น)  (1) 
-  เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง.) (1) 
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10.4  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
สูง กลาง ต้น ช านาญ

การพิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - 1 1 - - 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

งานตรวจสอบภายใน 

-   นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ป.ก/ช.ก) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ด ี มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยให้ พนักงานส่วนต าบลแม่ค ามี ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ทุกคน 
ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาโดยก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไปดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ 

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่  จ านวน ๑ - ๓ ราย 
 

ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี 
มิถุนายน ตุลาคม ของทุกปี 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง(การฝึกอบรม) 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2564 ๒๕65 ๒๕66 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
๗ 
๘ 
 

9 

หลักสูตรนักบริหารงาน 
อบต. (ปลัดอบต.) 
หลักสูตรนักบริหารงาน 
อบต. (รองปลัดอบต.) 
หลักสูตรหัวหน้าส านักงาน
ปลัดอบต. 
หลักสูตรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
หลักสูตรนักทรัพยากร
บุคคล 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
หลักสูตรเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
หลักสตูรเจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 1 ราย 
 
จ านวน 1 ราย 
 
จ านวน  ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
 จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
จ านวน ๑ ราย 
จ านวน 3  ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



  

-41- 
 
 
2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง (การฝึกอบรม)ต่อ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/
หลักสูตร 

เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 2564 ๒๕65 ๒๕66 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 

๑๕ 
 

16 
 
 

17 
 
 

หลักสูตรผู้อ านวยการ 
 กองคลัง 
หลักสูตรนักวิชาการเงิน
และบัญชี 
หลักสูตร เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
หลักสูตรนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 
หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
หลักสูตรผู้อ านวยการกอง
ช่าง 
หลักสูตรช่างโยธา/นาย 
 
หลักสูตรนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
 
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
จ านวน ๑ ราย 
 
 
จ านวน ๑ ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ/

หลักสูตร 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 2564 ๒๕65 ๒๕66 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

การส่งเสริมการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท 
 
 
หลักสูตรการศึกษาดูงาน 

พนักงานส่วน
ต าบลจ านวน   
 5 ราย 
 
พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงาน
จ้างจ านวน 22 
ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลและ 
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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4. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2564 ๒๕65 ๒๕66 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจา้ง 
รวม  35 ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ

ลูกจ้างเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  พ.ศ. 2557ประกาศ  ณ วันที่1 
มกราคม  พ.ศ. 2557  โดยมสีาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้

น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ด้านจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 1.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 2.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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 3. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

 4.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 

 5.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

 6.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 7.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย 

 

 8.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

 9.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 

 10.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

 11. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 1.  ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง

และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
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(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามีหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 

 2.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ค ามทีี่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีนั้น  
จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  3. คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในกรณีที่มขี้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์    การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง 
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
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(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 4. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม    ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

 5.  การด าเนิน ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 6.  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  

 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 7. หากการด าเนินการสอบสวน แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่
ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืน แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิด
ทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

 8. การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืน  ให้น าแนวทางและวิธีการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 9. การสั่งการของผู้รับผิดชอบ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจ
ท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นตอนการลงโทษ 
  1.การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 2. เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษแล้ว        ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามีด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

          3.ผู้ถูกลงโทษ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
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4. ผู้ถูกลงโทษตามข้อ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษเมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินโดยเร็ว 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


