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๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ฉบับที่ 29 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
(ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ 
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา ก าหนด  

  ๑.๒  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง   ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์

 
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่

  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม  

  ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบ
เลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ป ี
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        คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ประกอบด้วย        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการ  
เป็นกรรมการ  หัวหน้าส านักปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  
2  คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีขั้นตอน และให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

  ขั้นตอนส ำหรับกำรวำงแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมมีดังนี้ 

  ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนท าการ
ส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิมหรือไม่จ าเป็นต้องท า
หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวน
บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรน างบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณ
อัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้าง เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงานใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่อ
อุปกรณ์ น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี
ด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มี
อัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไป
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  3.1 กำรวิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับ
สถานการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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  3.1.1  พระรำชบัญญัติจัดตั้ง 
  (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง               
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล 
  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
                          ความจ าเป็นและสมควร” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ.2552 ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาสังคม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการ การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุข
ศึกษา การวางแผนครอบครัว       การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษา
ความสะอาดและควบคุมโรค        การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งาน
กิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติ 
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ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  
  3.1.2 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  มาตรา ๒๘๓ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ บริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศส่วนรวม จึงต้องมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากันเป็นผู้พิจารณา โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ตลอดจนก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหมวดที่  2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่และหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
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 (4) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 (7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
                       ผู้ด้อยโอกาส 
 (12) การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (14) การส่งเสริมกีฬา 
 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (18) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถานรวมรวมน า 
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 
                       สาธารณสถานอื่น ๆ 
 (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 
                       สิ่งแวดล้อม 
 (25) การผังเมือง 
 (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (28) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (29) การควบคุมอาคาร 
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 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความ 
                       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 
                       ก าหนด  

  ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงได้มีการวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีก
ทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควร
เน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 

  พนักงำนส่วนต ำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่
ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 
  สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
  สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
  สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
  สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

  พนักงำนจ้ำง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะ
มี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  3.1.3 กฎหมำยอ่ืน  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  “มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้” 
  ตามท่ีรัฐบาลได้จัดสรรรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เดิมเป็นรายการที่ระบุวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ต้องน า
มาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่ได้เปลี่ยนแปลงโดยให้น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายท าให้วงเงิน 
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งบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อน าภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
แล้ว จะมีอัตราลดต่ าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริงขึ้นได้นั้น     กรณีดังกล่าว 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นข้อแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ
นโยบายรัฐบาลที่อาจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท าให้ภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 ไม่สะท้อนกรอบวงเงินที่แน่นอน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายลดลงจนอาจท าให้ภาระค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกินกว่าร้อยละ 40  ขึ้นได ้
  เพราะฉะนั้นต้องควรพึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล หากในอนาคต
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ขึ้นอาจท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 
40 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตขึ้นได้  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ.2552 และเพ่ือเป็นการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการ 
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เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

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

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้ างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุขเศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

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

  ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 
   1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

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

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
     ที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 
     ประเทศ 

๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
     และการจัดการตนเอง 

๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวิีตที่เป็นมิตรกับ 
      สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
     ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 
     ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
    และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

     (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก 
     ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    
     ส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
    เสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ.2552 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงไดก้ าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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        ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ

เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

  3.๑.5  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทัง้ร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
      และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
      ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
  1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.)  ต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
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   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
  5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 
ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน  
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ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

    3.1.6 แผนพัฒนำจังหวัด 
     วิสัยทัศน์   “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน”  
  เป้ำประสงค์ของจังหวัด   จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยมีการขยายตัว  ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดน มีความมั่นคงและปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นภายใต้การร่วมอยู่กันเป็นประชาคมอาเซียน 
 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิม และขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ 
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยาย 
               มูลค่าการค้าชายแดน 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ชุมชน 
               เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัยและกำรค้ำ กำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
  เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
  3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
  2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                         แข่งขัน 
  3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
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5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน  

                         และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาสทางการ    
                         ตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
  2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้         
                         ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการ    
               แข่งขันทางธุรกิจ 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ  
                         ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมี 
               คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการอ านวย       
                         ความสะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศ 
                         เพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     
                       (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 
  6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบ  
                         โลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South  
                         Economic Corridor) 
  7. พัฒนาแหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
  8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ  
                         ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงคุณค่ำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  เป้าประสงค์ 
  1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ 
  1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับ 
                         คุณภาพชีวิตด้าน การศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
  3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม 
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อาเซียน 
  5. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ 
                         ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
  6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ 
                        เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิด 
ภาวะโลกร้อน 
 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
        1.1 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุงท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้   3  อย่าง ประโยชน์   4  อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือ   
                                     แจกจ่ายแก่ประชาชน และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
        2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
        2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
        2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน  
                                     และไฟป่า 
        3.2 ผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมควำมม่ันคงภำยในและตำมแนวชำยแดน 

  เป้าประสงค์ 
  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
  2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
  3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ 
                         จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จัดกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
  3. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
  4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ข้าราชการในพื้นท่ี ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียมความ 
                         พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบั บที่ 
6) พ.ศ.2552 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคม
เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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         ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

    3.1.7. แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นต าบลหนึ่งในเขตการปกครองของอ าเภอดอกค าใต้
จังหวัดพะเยามีภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนา
อ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด จึงมีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ปัจจุบันการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ คือแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  

           อ าเภอดอกค าใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 14 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอภูกามยาวและอ าเภอป่า
แดด ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอจุนและอ าเภอปง  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเชียงม่วน และอ าเภองาว (จังหวัด
ล าปาง) และอ าเภอสอง(ตังหวัดแพร่) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองพะเยา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 
26 ชุมชน 99 หมู่บ้าน รวม 125 หมู่บ้าน/ชุมชน  

  เป้าหมายการพัฒนา : เมืองน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย ภายใต้ประชาคมอาเซี่ยน 
  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า และเส้นทางคมนาคม 
  3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวของอ าเภอดอกค าใต้ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนทั้ง
ภายในจังหวัดและระดับ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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4. ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ให้ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก 

  5. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น 
  7. สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
  8. ส่งเสริมการบูรณาการการท างานอย่างเชิงระบบทุกภาคส่วน 

  วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซี่ยน  เกษตร
ปลอดภัยช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น เพ่ิมการค้า การลงทุนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น มีเส้นทางคมนาคมและการให้บริการที่
เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ต่อระบบโลจิสติกส์มีความม่ันคง ปลอดภัยชุมชนเข้มแข็ง 
                     ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ   
             1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
   4. สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   5. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   6. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ ส่วนหนึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาของต าบลดอนศรีชุม 
และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้จัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับ
ผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการ 
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เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

                   ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน  ๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
                   ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
  3.1.8 แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   วิสัยทัศน์ “ การคมนาคมสะดวก  มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง   
                                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีมีการศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”    

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ            
ท่องเที่ยวและการลงทุน 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน 
  3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
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5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

  6.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
  7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ 

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

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนส่งเสริมกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
  3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป้ำประสงค์ 
   1) หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
         2) หมู่บ้านเห็นความส าคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา 
                          ท้องถิ่น 
         3) สิ่งแวดล้อมชุมชนดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม 
         4) หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
       5) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการที่ดี 
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        องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายละ
คดี  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การ
ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานกิจการสภาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ งานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุ นกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การน าส่ง การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่ำง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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3.1.9 แผนพัฒนำต ำบลดอนศรีชุม 

   วิสัยทัศน์  “การคมนาคมสะดวก  มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ที่ดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”      

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาต าบลดอนศรีชุม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาถึงความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น  ในช่วง
ระยะเวลาสี่ปี  (พ.ศ. 2561  -2564)  โดยได้ก าหนดออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์   20  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ 
   1.1 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง  การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพใน                            
การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โทรคมนาคม  ไฟฟ้า และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                                     อ่ืนๆ 
   1.3 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า ระบบประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน  
                                     การเกษตร 
   1.4 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหา 
                                     ด้านสาธารณสุข 
   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันความ 
                                     มั่นคง 
   2.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ 
                                     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา 
                                     ทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการก าจัด 
       ขยะน้ าเสีย หมอกควัน ฯลฯ 
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  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 
   4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ                             
                            ทรพัยส์ิน 
   4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                   
   4.3 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความ                            
                            ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัย   
                                      ธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ 
  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรด้ำนส่งเสริมกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
   5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
   5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

              เป้ำประสงค์ 
    1  หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
         2  หมู่บ้านเห็นความส าคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ                          
                          ปัญญาท้องถิ่น 
                   3  สิ่งแวดล้อมชุมชนดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม 
         4  หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
       5  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการที่ดี 

  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมตามแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 ด้าน 
จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุถึงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนศรีชุม โดยก าหนดต าแหน่งดังนี้ 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
     พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โทรคมนาคม  ไฟฟ้า และ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า ระบบประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร
พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 1 ที่ก ำหนดในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีดังนี้ 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด)  
  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
  จากแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเข้า  ท่อระบายน้ า  พัฒนาการขยายระบบประปาหรือก่อสร้างประปาบาดาล
หมู่บ้านพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า  พัฒนาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร พัฒนาการขุดลอกคูคลองเพ่ือการเกษตร  
โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต อบต .  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 - ม.8   โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทางการเกษตร  โครงการขุดลอกคูคลองเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมี
คุณภาพที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงก าหนดกรอบอัตราก าลังสามปีเพ่ือให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่  2   

  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  1.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาด้าน   
                      สาธารณสุข 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสวัสดิการประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 
  1.5 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลัก 
                    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการ 
             ประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 2 ที่ก ำหนดในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีดังนี้ 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล )  
  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ) 
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ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือการส่งเสริมด้านการศึกษา  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชนและสังคมเช่น โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ   โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน  โครงการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาให้มีโครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก 
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย  โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังโรค โครงการส่งเสริม
อาชีพ  โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี  โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตร  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
เพ่ือให้การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้
มีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังสามปีเพ่ือให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2  
   3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะเกี่ยวกับการก าจัดขยะ                                  
                 น้ าเสีย หมอกควัน ฯลฯ 
  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 3 ที่ก ำหนดในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีดังนี้ 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)   
  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

  จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการให้ดีขึ้น  ประชาชนที่มารับ
บริการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  โครงการเก็บขยะให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 – 8  เพ่ือเป็นการรณรงค์และรักษา
ความสะอาด  ท าให้ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยจากสารเคมี  โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2-8  เป็นการรณรงค์และรักษาความสะอาด  ประชาชนมีที่ส าหรับทิ้งขยะที่เหมาะสมและมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ท าให้บ้านเมืองน่าอยู่  ตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงก าหนดกรอบ
อัตราก าลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่  3 

  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 
  4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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4.3 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความปรองดอง  
                           และสมานฉันท์ของคนในชาติเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ และ                        
                 สาธารณภัยต่าง ๆ 
  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 4 ที่ก ำหนดในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีดังนี้ 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น(ผู้อ านวยการกองคลัง)  
  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมป้องกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการ
ประกอบพิธีการส่งเสริม  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล
ดอนศรีชุม  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาของต าบลดอนศรีชุม  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนได้มีกิจกรรมท า 
ร่วมกันและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โครงการเข้า
ค่ายศึกษาและศึกษาดูงานเยาวชนดอนศรีชุมสดใสห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด  เพ่ือให้เยาวชนต าบลดอนศรีชุม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดเพ่ิมขึ้น  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดพะเยา  เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  และสามารถสร้างความยั่งยืน
ไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับเข้ามาก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนในพ้ืนที่ โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  เพ่ือแก้ไขปัญหาและติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่รายใหม่และรายเก่ามิให้หวนกลับมาอีก  
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน  เพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินลดสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินสร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน  ส่งเสริมความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือน าไปสู่การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลปีใหม่  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ  ประชาชนได้รับความปลอดภัยบนท้องถนน  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการและ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนน  เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนน  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังสามปี
เพ่ือให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่  4 
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรด้ำนส่งเสริมกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
  5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 5 ที่ก ำหนดในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีดังนี้ 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด) 
  ต าแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
  ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 
  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  
  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
  ต าแหน่ง  ครู 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) 
                     ต าแหน่ง  ผูช้่วยนักจัดการงานช่าง  (ภารกิจ) 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) 
  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
   
  จากแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการท างานด้านบริหาร
จัดการที่ดีตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.  โครงการปรับปรุงห้องท างาน อบต. สถานที่ท างานน่าอยู่  น่าท างาน  
น่าใช้บริการ  ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการสถานที่ท างานมีความน่าอยู่ เอ้ือ
ต่อการท างาน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากประชาชนในการด าเนินงานของ อบต. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต.  โครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 
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ข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง อบต. จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังสามปีเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 

  จากการวิเคราะห์ว่า เพ่ือบรรลุถึงความส าเร็จของยุทธศาสตร์จะต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึงปริมาณงาน  
มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้  เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์รวมในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน สิ่งไหนที่จะท า
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเราก็ต้องท า  ในการก าหนดต าแหน่งแต่ละต าแหน่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการ/โครงการ และปริมาณงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นจะต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานในองค์กร  คือการวางคนให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ  
น าพาองค์กรประสบกับความส าเร็จ  งานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  3.1.10 นโยบำยรัฐบำล 

  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ โดยได้เสริมสร้างและ
ก าหนดขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ โดยการ 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู้ยุคองค์กรดิจิทัลและองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากรและการบริการตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชนโดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้เข้มแข็ง 
และมุ่งเน้นประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล โดยให้ 
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 20 ปีและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   

  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดสมรรถนะในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้
เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว การพัฒนาบุคลากร และการก าหนดอัตราก าลังคน ในองค์กร จึงส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม มีความตระหนักในขีดความสามารถที่จะรองรับนโยบาย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล โดยได้จัดสรรอัตราก าลังคน ให้พร้อมโดยบรรจุก าลังคนไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
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3.1.11 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น  

  นายสม  อุปนันท์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในวันที่ 15  มิถุนายน   2555   ดงันี ้

                     การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอ านาจ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   ( พ.ศ. 2555 - 2559 )   ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้เพ่ือต้องการเห็นสังคมไทยเป็น
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม น าความรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และอยู่ภายใต้
ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี  ประการส าคัญคือ การน้อมน าเอาแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้มากที่สุด  และเพ่ิมเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  พร้อมที่จะน าเสนอเพ่ือแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้  โดย ผ่านทางท่าน
ประธานสภา อบต.ฯ ไปยังท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลดอนศรีชุมในโอกาสต่อไป จึงได้ก าหนดแนวนโยบายต่าง  ๆ   ไว้ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ   และมีการพัฒนาความรู้และ 

ทักษะฝีมือแรงงาน   มองหาลู่ทางการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการตลาด  ลดปัญหาการว่างงาน  ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯ เป็นแบบอย่าง  รวมไปถึงความต้องการให้ต าบลดอนศรีชุม  มีการ
พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนกว่าเดิม และท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

1.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  มีเงินหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 
1.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายได้  นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
1.6  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริ 
1.7  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลดอนศรีชุม  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
2.  นโยบำยด้ำนสังคม 

  เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร  ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยให้
การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน   มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชนต าบลดอนศรีชุม  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้ต าบล 
ดอนศรีชุมต าบลที่สะอาด  ไร้มลพิษ   ปลอดยาเสพติด  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีสุขภาพที่ 
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แข็งแรงโดยการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งระดับ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการจัดให้มีงานประเพณีต่าง ๆ 
ของต าบลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี    ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

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

3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ให้บริการและจัดการกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน   เนื่องมาจากเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตลอดจนการจัดหาและการบ ารุงรักษาโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ผลักดันให้มีการจัดระบบทางด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน   มีเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้ได้มาตรฐานมีการคมนาคมที่ปลอดภัย   จัดให้มีน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอโดยการขุดลอกล าคลอง    
ล าห้วยต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายการเกษตรเพ่ือการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้สะดวก                           
                  ยิ่งขึ้น 
  3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในต าบลดอนศรีชุม  ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  3.3 จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟสัญญาณจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลดอนศรีชุม เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนต าบลดอนศรีชุม 
  3.4 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในต าบล 
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4. นโยบำยด้ำนแหล่งน้ ำ 

  4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภคในต าบลดอนศรีชุมให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  4.2 ก่อสร้างสะพาน  และวางท่อระบายน้ าเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาน้ า  
        ท่วม 
  4.3 จัดท าโครงการเทดาดคอนกรีตรางระบายน้ า  เพื่อให้น้ าไหลโดยสะดวก 
  4.4 จัดท าโครงการขุดลอกล าเหมือง หรือแปล่งน้ าที่ตื้นเขิน และสร้างฝายเก็บน้ า เพ่ือป้องกัน  
        ปัญหาน้ าท่วม  และปัญหาภัยแล้ง 

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

6. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้น าและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนาการท างานได้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรด้าน
วัสดุ   อุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรได้รับรู้ข่าวสารได้ดี
ยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการก าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง   การท าประชาพิจารณ์ หรือการประชามติในกรณีที่เรื่องต่าง  ๆ  มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
  6.2 อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกองค์การบริหาร  
        ส่วนต าบลให้มีความรู้  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 
                 ประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเข้าสู่ประชาคม  
        อาเซียน 
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6.3 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบริการ  

        ประชาชน 
  6.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
  6.5 จัดให้มีโครงการ อบต.ดอนศรีชุม พบประชาชน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลดอนศรีชุม 
  6.6  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  และระบบสาธารณูปโภค 
                          ของ ส านักงานให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
  7. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
  7.1 ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม  
        ของท้องถิ่น 
  7.2 สนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
  7.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์  แห่ไม้ค้ าต้นศรีมหาโพธิ์  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
        ประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนประเพณีที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของต าบล 
  7.4 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
  7.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  และการเรียนรู้นอกระบบ 
  7.6 ส่งเสริมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่   
                 ประชาคมอาเซียน 
  7.7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในต าบลดอนศรีชุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
                          บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
  7.8 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
  7.9  ส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง 
  7.10 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  และการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
  7.11 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้มี 
                            ประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อม 

  8. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จน

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคต   ที่จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาในภายหลัง
โดยมีแนวทางการด าเนินงานใช้มาตรการส่งเสริม  บังคับ   และป้องกันใช้บทลงโทษ  ตลอดจนให้ความรู้เทคนิค
การป้องกันผลกระทบต่อธรรมชาติ   ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า  มุ่งเน้นการอนุรักษ์พัฒนาดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติภายในต าบลดอนศรีชุม   ส่งเสริมบ าบัดมลพิษอันเกิด
จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ือท าน้ าเสียให้เป็นน้ าที่สะอาดก่อนปล่อยลงสู่
แม่น้ าล าคลอง   ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  และ
ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่โดนท าลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
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8.1 ส่งเสริมการจัดโครงการต าบลดอนศรีชุมน่าอยู่ 

  8.2 ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในต าบลดอนศรีชุม  เพ่ือให้ต าบลดอนศรีชุมมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  8.3 ส่งเสริมให้มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ให้แก่บ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ติดแหล่งน้ าสาธารณะ 
  8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.5 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
  8.6 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

แนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “  กำรคมนำคมสะดวก  มีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ  มีไฟฟ้ำ 
ใช้อย่ำงทั่วถึง  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีกำรศึกษำ  พัฒนำสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ”  ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาแหล่งน้ า 

2.  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  และทุนประกอบอาชีพ 
       3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  และปรับสภาพแวดล้อมในต าบล 
6. สนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการเมือง  และการบริหาร 

  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว   มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเชิงบูรณาการ   และแผนการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่มุ่งให้เป็นชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
                    ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่นั้นจึงมี
ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในต าบลดอนศรีชุมและการด าเนินงานตามนโยบายก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือ
สัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ล าบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาค 
ส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล อันได้แก่ สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุกท่าน ข้าราชการ 
พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และส่วนราชการต่าง ๆ   ตลอดจนหมู่บ้าน ชุมชน 

          จากนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
ต าแหน่งที่ต้องการในการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ 2564 – 2566  โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ส่วน ได้แก่  ส านักปลัด  
กองคลัง   กองช่าง ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  26 อัตรา เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา จึง
จ าเป็นจะต้องค านึงถึง  ปริมาณงาน  มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลา  ที่ใช้ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน 
เป็นศูนย์รวมในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการก าหนดต าแหน่ง
แต่ละต าแหน่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ/โครงการ และปริมาณงาน จึงต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม 
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กับปริมาณงานในองค์กร  คือ  การวางคนให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการ งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 

  3.1.11 สภำพปัญหำในพื้นที่ 

  การวางแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม    โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า
ปัญหาความต้องการได้แก่  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ , ปัญหาด้านสังคม , ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาด้านแหล่งน้ า  , ปัญหา
ด้านการเมืองการบริหาร , ปัญหาด้านสาธารณสุข , ปัญหาการบริหารการจัดการ , ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็น  
ต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ตามเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมี
การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  ๓.๒ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดสรร
อัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ได้พิจารณาด้วยว่า
อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  ส ำนักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวาง แผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        -  ด้านบริหารทั่วไป 
                        -  ด้านบริหารบุคคล 

   -  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                        -  ด้านพัฒนาสังคม 

   -  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                        -  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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-  ด้านกิจการสภา 
                      เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล  ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงาน
แต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมี
โครงสร้างดังนี้ 
                 -  ด้านการเงิน 
                          -  ด้านการบัญชี 
                          -  ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                          -  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้าน
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองช่ำง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        - ด้านก่อสร้าง 

                            - ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
                         - ด้านประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรา้งสว่นราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรหิารงานบคุคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 
        3.3  กำรวิเครำะห์ต้นทุนคำ่ใช้จ่ำยของก ำลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 
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3.3.1 กำรจัดระดับช้ันงำนที่เหมำะสม   

  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดการ
เข้าสู่ระบบแท่ง และระบบจ าแนกต าแหน่งการก าหนดต าแหน่งมีการจัดประเภทต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ
งานในปัจจุบันซึ่งเดิมมีการก าหนดประเภทต าแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) ต าแหน่ง ประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง 
  2) ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และ 
  3) ต าแหน่ง ประเภททั่วไป 
            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้จัดระดับชั้นงานตามประเภทต าแหน่ง คือ ประเภท
ต าแหน่งบริหารคือ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกอง จ านวน ๓ กอง ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านายการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วน
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ก็ได้ก าหนดต าแหน่งไว้ตามปริมาณงาน โดยเน้นความประหยัดงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
      3.3.2  กำรจัดสรรประเภทของบุคลำกรส่วนท้องถิ่น   

            ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเรื่อง การจัด
ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ ต าแห น่ง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
               1. ต าแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
               2. ต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับ
ส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
              3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
นั้น 
             4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 

            ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  โดยหลักการแล้ว  การ
จัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนการท างานขององค์กร  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ โดยมี 
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การพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 

            3.4 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

   เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process)  ในอดีต เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น 
งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลา
มาตรฐานได้  ดังนี้ การค านวณเวลาที่ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่า นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความ
จ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

หลักกำรค ำนวณจ ำนวนก ำลังคนที่ต้องกำร มีวิธีค ำนวณที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

            1 การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างานวิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียง
ความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                   1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละ
ชิ้นการคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์จะท างาน   5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจ าปี   13   วัน 
                         วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)  10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                      * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  1  ปี       230  วัน 
                         เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  1  วัน     6   ชั่วโมง 
                        (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
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** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  

                         หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                   ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
                 สูตรในการค านวณ  
   จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                                   เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
   2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมางานที่
ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือ
จ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับ
จ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ   ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณ
แบบนี้ คือ 

                   2.1)  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่     
                   2.2)  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่ 

สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการค านวณจากปริมาณงาน และจ านวนคนที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  โดยได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดย
ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานจ้างรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าใดแล้วจ าแนกประเภทต าแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานและคุณภาพงานนั้น โดยรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้น
จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง มีเวลา 
ปฏิบัติราชการคิดเป็น 82,800 นาที ต่อไป เทียบกับเวลาทั้งหมดท่ีต้องปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ กรณีมีเศษเกินกึ่ง
หนึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 
    (ส ำหรับกำรเก็บสถิติปริมำณงำนที่เกิดขึ้นของแต่ละต ำแหน่งได้น ำเสนอในแนบท้ำยแผนอัตรำก ำลังนี้) 

  3.5 กำรวิเครำะห์ผลงำนที่ผ่ำนมำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ
ครบทุกส่วนราชการ โดยมีการเก็บปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุกส่วนราชการ มีการน า
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นจ านวนโครงการ/
รายการนั้นใช้เวลาด าเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใดน ามาค านวณในสัดส่วนเวลาการท างานต่อคนเพ่ือ
ก าหนดจ านวนช้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึงมี มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการท างานของข้าราชการและ
พนักงานจ้าง (เอกสารตามภาคผนวก) จึงได้น าปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็น
ระยะเวลาที่เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานส่วนต าบลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ใน 1 ปี ว่ามีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาทีต่อปี ดังนี้ 
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ล ำดับ ลักษณะงำนทีป่ฏิบัติ เวลำทั้งหมดต่อป ี

(นำที) 
จ ำนวนที่
ต้องกำร 
(คน) 

จ ำนวน 
ที่มีอยู ่

ปัจจุบัน
(คน) 

ค ำนวณเป็น
อัตรำก ำลังที่

ต้องกำรเพิ่มขึ้น 

1 นักบริหารงานท้องถ่ิน (ปลัด อบต.) 116,720 1.41 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 นักบริหารงานท้องถ่ิน(รองปลัด อบต.) 35,310 0.42 1 คงอยู่ที่เดิม 
 ส ำนักปลัด     

3 หัวหน้าส านักปลัด 83,320 1.43 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 นักทรัพยากรบุคคล 166,525 2.11 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 นักจัดการงานทั่วไป 83,320 1.09 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 นักพัฒนาชุมชน 82,140 1.07 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 134,100 1.59 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,780 1.16 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 เจ้าพนักงานธุรการ 104,890 1.27 1 คงอยู่เท่าเดิม 

10 นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
11 ครู ค.ศ.1 110,330 1.31 1 คงอยู่เท่าเดิม 
12 ผู้ดูแลเด็ก 100,080 1.19 1 คงอยู่เท่าเดิม 
13 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 100,080 1.19 1 คงอยู่เท่าเดิม 
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 97,950 1.18 1 คงอยู่เท่าเดิม 
15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 77,590 0.94 1 คงอยู่เท่าเดิม 
16 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 98,550 1.15 1 คงอยู่เท่าเดิม 
17 พนักงานดับเพลงิ 52,250 0.63 1 คงอยู่เท่าเดิม 
18 คนงานทั่วไป 154,600 1.87 2 คงอยู่เท่าเดิม 

 กองคลัง     
19 ผู้อ านวยการกองคลัง 230,130 2.78 1 คงอยู่เท่าเดิม 
20 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 49,035 1.80 1 คงอยู่เท่าเดิม 
21 นักวิชาการพัสด ุ 53,905 0.65 1 คงอยู่เท่าเดิม 
22 นักวิชาการเงินและบัญชี 92,244 1.09 1 คงอยู่เท่าเดิม 

 กองช่ำง     
23 ผู้อ านวยการกองชา่ง 99,000 1.20 1 คงอยู่เท่าเดิม 
24 นายช่างโยธา 175,900 2.12 1 คงอยู่เท่าเดิม 
25 ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1 คงอยู่เท่าเดม ิ

รวมอัตรำก ำลัง  26  
 เพิ่ม/ลด - 

 หมำยเหตุ  (รำยละเอียดแต่ละต ำแหน่ง ปรำกฎในภำคผนวก) 
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          จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  จะเห็นได้ว่า 
ส านักปลัดมีปริมาณงานกับคน ยังพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองคลังและ กองช่างก็เช่นเดียวกัน 
มีปริมาณงานกับคนเพียงพอกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแล้ว  ส าหรับกองคลัง
และกองช่างที่ต้องการอัตราก าลังเพ่ิมนั้น  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566) ในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566) ยังไม่มีการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมแต่อย่างใด  

        3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นแบบ  360  องศำ เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
  เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้น
จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงาน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามมาโดยแต่ละส่วนงานจะต้องประกอบด้วย  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ,
หัวหน้าฝ่าย งานธุรการ งานกฎหมาย  และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ๆ  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุนการพัฒนา
ศักยภาพทุนทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน  ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการวางแผนการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพ่ือรองรับปริมาณงานและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาและรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านตาม 
สภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย รู้รัก เสียสละ 
สามัคคี รู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรในระบบประชารัฐ 

  3.6.2  เรื่องกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
  พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลาราชการและการนับ
เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  
           การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยายน 2556 และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 
ตุลาคม ดังนั้น จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงท าให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี 
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      ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  มีพนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังมีอายุ

น้อยอายุราชการไม่ถึง 25 ปี   ดังนั้น ในองค์กรต้องมีการพิจารณาวางแผนการปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมและวางแผน
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไปในอนาคต เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
ก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

          3.6.3 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการขององค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง  ๆ ขององค์กร ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น              
ร่วมวางแผน/จัดท าแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรได้  และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย และแสดงให้เห็น
ถึงความโปร่งใสขององค์กรได้  โดยอาจเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การส ารวจ  โทรศัพท์  ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้
การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๓.๗  กำรพิจำรณำเปรียบเทียบกับกรอบอัตรำก ำลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบโครงสร้างส่วน
ราชการ กรอบอัตราก าลัง ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้  
เนื่องจากอยู่ในกลุ่ม อบต.และเป็น อบต. ขนาดเดียวกัน มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ตามรายละเอียดดังนี้  

ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำก ำลงัระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอกค ำใต ้
 

ล าดับที่ รายการ อบต.ดอนศรีชุม อบต.ดอกค าใต ้

๑ โครงสร้ำงส่วนรำชกำร 3 ส่วนรำชกำร   
๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 

 

4  ส่วนรำชกำร  
๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 1 ฝ่าย 
๓. กองช่าง 1 ฝ่าย 
๔. กองการศึกษา ศาสนาฯ 

๒ จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน  16 อัตรำ 
๑. ปลัด อบต.  ๑          อัตรา 
2. รองปลัด อบต.  1     อัตรา 
3. ส านักปลัด  8          อัตรา 
4. กองคลัง   ๔            อัตรา 
5. กองช่าง  2             อัตรา 

จ ำนวน  ๒0  อัตรำ 
๑. ปลัด อบต.  ๑      อัตรา 
2. ส านักปลัด  8      อัตรา 
๔. กองคลัง    5       อัตรา 
๕. กองช่าง    4        อัตรา 
6. กองการศึกษา ฯ 2 อัตรา 

๓ จ ำนวนพนักงำนตำมภำรกิจ จ ำนวน  4  อัตรำ จ ำนวน  7  อัตรำ 



 

 

๑. ส านักปลัด  4         อัตรา 
๒. กองคลัง   -            อัตรา 
๓. กองช่าง  1            อัตรา 
๔. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา 

๑. ส านักปลัด 2  อัตรา 
๒. กองคลัง   2    อัตรา 
๓. กองช่าง  -     อัตรา 
4. กองการศึกษาฯ 3 อัตรา 

๔ จ ำนวนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน  4  อัตรำ 
๑. ส านักปลัด  4  อัตรา 
๒. กองคลัง   -    อัตรา 
๓. กองช่าง  -    อัตรา 

จ ำนวน  1  อัตรำ 
๑. ส านักปลัด  -  อัตรา 
๒. กองคลัง  -      อัตรา 
๓. กองช่าง  -     อัตรา 
4. กองการศึกษาฯ 1 อัตรา 

5 จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.ส านักปลัด 1 อัตรา 
2. กองคลัง – อัตรา 
3. กองช่าง – อัตรา 

 

จ ำนวน  1  อัตรำ 
๑. ส านักปลัด  -  อัตรา 
๒. กองคลัง  -      อัตรา 
๓. กองช่าง  -     อัตรา 
4. กองการศึกษาฯ 1 อัตรา 

๕ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖3 27,228,911  บำท 36,465,400  บำท 
 

  จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม องค์การบริหารส่วนต าบลดอก
ค าใต้  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียง
กัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มี 
อัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว   การจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน 
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุมจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะมีพนักงานส่วนต าบลเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
  3.8 มีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   โดยพนักงาน
ส่วนต าบลจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งให้เป็นไปตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๖๗ 
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมือง  
และรวมถึงพนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่ง  ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  2564 – 2566   
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๔. สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  มีความครบถ้วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามี
ปัญหาอะไร และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  สรุปได้ดังนี้ 

  ๔.๑  สภำพปัญหำของพ้ืนที่ 

 ๑. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑  การคมนาคมภายในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
๑.๒  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๑.๓  แหล่งน้ าไม่เพียงพอกับการท าการเกษตร 
๑.๔  ระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 
1.5  อาคารเอนกประสงค์และสถานที่พักผ่อนสวนสาธารณะ 

 ๒.  ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
๒.๑  เกษตรกรมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
2.2  ขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรจากภาครัฐอย่างจริงจัง 
๒.3  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
๒.4  การว่างงานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

             2.5  ขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                 2.6  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

   ๓.  ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย 
  ๓.๑  ขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 

๓.๒  ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์แบบสุก ๆ ดิบ ๆ 
๓.๓  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงโรคติดต่อต่าง ๆ 
๓.๔  ปัญหาเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3.5  การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
3.6  ขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

   ๔.  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   ๔.๑  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
   ๔.๒  สถานทีใ่ห้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
   ๔.๓  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ 
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๕.  ปัญหำด้ำนสังคม 
๕.๑  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๕.๒  ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ๖.  ปัญหำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
         ๖.๑  ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายท้องถิ่นของประชาชน 
         ๖.๒  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         ๖.๓  ขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของผู้น า 
                               ชุมชน 
         ๖.๔  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานส าหรับ 
                                  ผูบ้ริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึงผู้น า 
                                  ชมุชน 
         ๖.๕  ความรู้ในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 7.  ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
                   ๗.๑  ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
                   ๗.๒  ปัญหาภัยแล้ง 
                   ๗.๓  จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ 
                   ๗.๔  ปัญหาหมอกควันจากการเผาขยะ ฟางข้าง ฯลฯ 

 ๔.๒  ควำมต้องกำรของประชำชน 

  ๑.  ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนส าหรับการคมนาคมในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่ 
       พ้ืนที่การเกษตร 
๑.๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลาดยาง 
๑.๓  ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๔  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี 
๑.๕  ขุดลอกคลองและเทดาดคอนกรีตล าเหมืองเพ่ือให้น าไหลเข้าสู่พ้ืนที่ 
       การเกษตรได้สะดวก 
๑.๖  สร้างรางระบายน้ าเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
๑.๗  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล ให้สะอาดได้ 
       มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
๑.๘  สร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการท ากิจกรรม 
       ร่วมกันและสร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการพักผ่อน 
       หย่อนใจ 
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๒.  ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
       รวมถึงทุนหมุนเวียน 
๒.๒  ส่งเสริมและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๓  อบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ และสนับสนุนงบประมาณในการประกอบ 
       อาชีพเสริม 
 
๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอาชีพกันเพิ่มขึ้น และ 
       พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
๒.๕  ส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานท า 

 ๓.  ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย 
   ๓.๑  ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการใส่ใจและการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 

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

  ๔.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๔.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รบการศึกษาสูงขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ 

   ๔.๒  สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและ 
                                         ประเพณีท้องถิ่น 

๔.๓ จัดหาและก่อสร้างสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกหมู่บ้าน 
๔.๔  จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ 

                                      เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ 
๔.๕  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์ 
       พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๕.  ควำมต้องกำรด้ำนสังคม 
๕.๑  จัดตั้งเวรยามประจ าหมู่บ้าน  การตรวจตราเวลากลางคืน  
๕.๒  ให้ความส าคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม งานเพ่ิมรายได้ 
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๖.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
   ๖.๑  ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 
   ๖.๒  ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๖.๓  ต้องการให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของผู้น าชุมชน 

   ๖.๔  ต้องการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานส าหรับ 
                       ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึงผู้น าชุมชน 

   ๖.๕  ต้องการให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

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

                               ๗.๔  ส่งเสริมไม่ให้มีการเผาขยะ เผาฟางข้าวในหมู่บ้าน เพราะเป็น  
                                      ควันพิษ  

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม    เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม    ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม  จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตะหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา   ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ   จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่ น  จัดให้ตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการร่วมมือร่วมใจกัน 

  การวิเคราะห์ภาระกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต. ใช้เทคนิค SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบล   ดอน
ศรีชุม  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  ๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน 
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ  ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ดังนี้ 

  5.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
   2. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
                                ท้องถิ่นอ่ืน  
   3. การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
   4. การสาธารณูปการ  
   5. การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
   6. การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   7. การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
   8. การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
   9. การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  5.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา  
   2. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
   3. การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
   4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
   6. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   7. การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน  
   8. การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     
   9. สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
   9. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

  5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 

                           ดังนี ้
   1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
   4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
   5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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1. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า 

   2. แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   3. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
   4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   5. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 
                หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

  5.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   3. การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
   4. การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
  5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา 
   2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   4. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   5. การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
   2. สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ 
                                พัฒนาท้องถิ่น  
   3. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน 
                                ท้องถิ่นอ่ืน 
    5. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำตำมหลัก SWOT  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

              จุดแข็ง (Strength) คือ จุดเด่นหรือจุดแข็งของต าบลดอนศรีชุม ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของต าบล ดังนี้  
  1. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด สะดวก 
  2. มีพื้นท่ีการเกษตรที่เหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถใช้พ้ืนที่การเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
  3. มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
  4. สมาชิก อบต.มีการประสานงาน ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 
  5. มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมีความหลากหลายทาง 
                         วัฒนธรรม 
  6. มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
  7. มีสายการบังคับบัญชาสั้นง่ายต่อการบริหารงาน มีผู้บริหาร จ านวน ๔ คน คือ นายก  
                         อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
  8. มีบุคลากร จ านวน ๒6 คน พนักงานต าบล 16 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงานจ้าง 9 คน  

9. เครื่องมือที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน มีความพร้อม (วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ) 

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

1.ขาดการวางแผนการผลิตขาดแหล่งกักเก็บน้ าท าให้ขาดน้ าเพ่ือใช้ในการท าการเกษตรในฤดูแล้ง    
          2.ประชาชนขาดวินัยด้านการเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 

     3.ประชาชนขาดจิตส านึกในการร่วมกันดูแล  รักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ 
     4.งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม ไม่เพียงพอ 
     5.งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่งการพัฒนา  ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ  

          6.ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายน้อย 
     7.อบต. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
     8.ไม่มีการวางแผนและลงทุนในการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วง 
       ฤดูแล้งขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
    9.ประชาชนขาดจิตส านึกในการร่วมกันดูแล  รักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ 
   10.งานไฟฟ้าสาธารณะช ารุดบ่อยขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
   11.ปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ในหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น 

  จากจุดอ่อน (Weaknesses) ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จ าเป็นต้องมีผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมและตรงตามจุดอ่อนจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้  โดยการวิเคราะห์แล้วจุดอ่อน 
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ดังกล่าวต้องมีพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  มาปฏิบัติงาน และต าแหน่ง นิติกร มาปฏิบัติงาน แต่
โอกาสนี้คงยังไม่สามารถท่ีจะขอเปิดกรอบต าแหน่งนี้ได้ ต้องไว้ให้มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในครั้งต่อไป 

  โอกำส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกของต าบลดอนศรีชุม ที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งต าบลและพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น  เช่น 
  1. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการด ารงชีวิต      
               ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
  3. การส่งเสริมพัฒนาความรู้ในระดับบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  4.  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
  5. จังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน 
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนและสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
  7. ประชาชนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงต าบลดอนศรีชุม จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
  1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
  2. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
  3. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น 
  4. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
                         ในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
  5. การด าเนินงานบางส่วนต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบของราชการ 
  6. ความต้องการของประชาชนที่ไม่รู้จักพ่ึงพาตัวเอง   
  7. ผลของนโยบายของนักการเมืองเพียงแต่ต้องการจะได้มาเพียงฐานเสียงเท่านั้น ยังไม่มีระบบ
ความคิดในการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
  8. กลไกลตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ราคาผลผลิตและรายได้ไม่แน่นอน 
  9. ค่านิยมสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจการพัฒนาทาง 
                      อารมณ ์
 
 
 



 

 

-๕๔- 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจ
รองที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

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

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

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  โดยจะด าเนินการ ให้การสนับสนุนการศึกษา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ  จัดหา
สถานทีแ่ละอุปกรฺณ์ เครื่องออกก าลังกาย  ส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด จัดสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   การให้ความรู้เรื่อง
อนามัยในครอบครัว การดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีนส าหรับสัตว์เลี้ยง การคุมก าเนิดสัตว์ การป้องกันโรคติดต่อ  

๓.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  โดยจะด าเนินการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ หรือโครงการขยะบุญ รณรงค์
ให้ประชาชนหยุดเผาขยะในชุมชน และในเวลาเช้าและหลังเลิกงาน ให้ความรู้ ช่วยกันดูแลไม่ให้น้ าขังในบริเวณ
บ้าน ที่สาธารณะเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

ภารกิจรอง 

๑.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    โดยจะด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสามัคคีไม่ให้เกิดความ

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

 



 

 

-๕๕- 

๒.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  
     โดยจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  จัดฝึกอบรมให้ความรู้  ด้านวิชาการ การบริหารจัดการแก่ประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 โดยจะด าเนินการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  ท านุบ ารุงศาสนา  และวัฒนธรรม  บ ารุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของต ำบล 
  โดยจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  

บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน   ส่งเสริมพัฒนาความรู้  
ความสามารถให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ให้บริการแก่ประชาชน  เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ 

 ภารกจิทั้ง   ๗   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

    แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง จากการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 

 1.ขาดการวางแผนการผลิตขาดแหล่งกักเก็บน้ าท าให้ขาดน้ าเพ่ือใช้ในการท าการเกษตรในฤดูแล้ง    
          2.ประชาชนขาดวินัยด้านการเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 

     3.ประชาชนขาดจิตส านึกในการร่วมกันดูแล  รักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ 
     4.งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม ไม่เพียงพอ 
     5.งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่งการพัฒนา  ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ  

          6.ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายน้อย 
     7.อบต. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
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 8.ไม่มีการวางแผนและลงทุนในการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วง 

     ฤดูแล้งขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
    9.ประชาชนขาดจิตส านึกในการร่วมกันดูแล  รักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ 
    10.งานไฟฟ้าสาธารณะช ารุดบ่อยขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
    11.ปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ในหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น 

   

  ทัง้นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  3  
ส่วน  ราชการ ได้แก่  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 26  อัตรา 
พนักงานส่วนต าบล  15  อัตรา และพนักงานครู  1  อัตรา  ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4  อัตรา  
  และจากจุดอ่อน (Weaknesses) ที่ได้กล่าวมานั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ไม่
สามารถก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ิมใหม่ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคล  
  จากปัญหาขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าของกองช่าง  เนื่องจากพ้ืนที่ในต าบลดอนศรีชุม 
ในแต่ละเดือนมีการยื่นค าร้องให้ด าเนินการซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้าน โดยเฉลี่ย 5 – 10 ราย ประกอบกับกองช่างไม่มี
เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบงานดังกล่าว มีเพียงจ้างเหมาบริการ ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง และอาจมีการ
ลาออก เมื่อหมดสัญญาก็จะท าให้งานดังกล่าวขาดผู้รับผิดชอบ จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นในการขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและตรงตามจุดอ่อนจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้  โดยการ
วิเคราะห์จุดอ่อนดังกล่าวแล้ว ต้องมีพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า มาปฏิบัติงาน  

   และปัญหาเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนมีมากขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย มาแก้ไขปัญหา จึงท าให้ประชาชนไม่มีความพอใจต่อการบริการ และจ านวน
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและตรงตามจุดอ่อนจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้  
โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนดังกล่าวแล้ว ต้องมีพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง นิติกร มาปฏิบัติงาน  

  เนื่องด้วย ในครั้งนี้คงยังไม่สามารถที่จะขอเปิดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งใด ๆ ได้ ต้องไว้ให้มีการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในครั้งต่อไป เพื่อให้ภารกิจและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
มีความเหมาะสม และเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ด้วย 
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๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

  ๘.๑  โครงการสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 

1. ส ำนักงำนปลัด อบต. (01) 
    ๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
      งานสารบรรณ  

  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
  งานตรวจสอบภายใน 
  งานอ านวยการและประสานงาน 
  งานระเบียบกฎหมาย  
  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
  งานร้องเรียน ร้องทุกข ์

    ๑.๒ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  งานการเจ้าหน้าท่ี 
  งานสิทธิสวัสดิการ 
  งานพัฒนาบุคลากร 

    ๑.๓ ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
   งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   งานวิชาการ 
   งานงบประมาณ 
   งานข้อบัญญัติ ระเบียบ 

    ๑.๔ ด้ำนพัฒนำสังคม 
   งานสังคมสงเคราะห์ 

          งานส่งเสริมอาชีพ 
          งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เด็ก  เยาวชน 
          คนชรา  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
          งานสวัสดิการสังคม  
        
 

1. ส ำนักปลัด อบต. (01) 
    1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานธุรการ 
    1.4 งานการบริหารบุคคล 
    1.5 งานสวัสดิการสังคม 
    1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.8 งานกิจการสภา 
    1.9 งานกฎหมาย 
    1.10 งานการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน 

 
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ 

 
หมำยเหตุ 

๑.๕ ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
    งานส่งเสริมการศึกษา 

         งานพฒันาศูนย์เด็กเล็ก 
         งานบริหารการศึกษา 
         งานวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
         งานท่องเที่ยวและกีฬา 

    ๑.๖ ด้ำนป้องกันและบรรณเทำสำธำรณภัย 
   งานรักษาความปลอดภัย 
   งานอ านวยการ อปพร. 
   งานป้องกันสาธารณภัย 
   งานช่วยเหลือ ฟื้นฟู บรรเทาความ 
   เดือดร้อนผู้ประสบภัย 

    ๑.๗ ด้ำนกิจกำรสภำ 
   งานระเบียบ ข้อบังคับ 
   งานการประชุมสภา 
  งานอ านวยการและประสานงาน 

  



 

 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 
2. กองคลัง (0๔) 
   ๒.๑  ด้ำนกำรเงิน 
         งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
         งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงนิ 
         งานเก็บรักษาเงนิ 
   ๒.๒  ด้ำนกำรบัญช ี
         งานการบัญช ี
         งานทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่าย 
         งานงบการเงินและงบทดรอง 
         งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
         งานรับจ่ายเงนิและเก็บรกัษาเงิน   
         งานตรวจสอบและรักษาใบส าคัญหลักฐาน  
         เอกสารทางการเงินและบัญชี   
         งานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
         การเงินและบญัช ี
   ๒.๓  ด้ำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
          งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
          งานพฒันารายได ้
          งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
          งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
          งานตรวจรบัแบบแสดงรายการค าร้องหรือ 
          ค าขอ ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
          งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
          งานทะเบียนพาณชิย ์
          งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน 
 
   ๒.๔  ด้ำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        งานจัดหาพัสดุและทรัพยส์ิน 

         งานจัดซื้อจัดจา้ง 
         งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 
         งานควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ 
       งานจ าหน่ายพัสดุและทรพัย์สิน 
 
 
 
 

2. กองคลัง (0๔) 
    2.1 งานบริหารงานการคลงั 
    2.2 งานการเงินและบัญช ี
    2.3 งานการพัสด ุ
    2.4 งานการจัดเก็บรายได ้  

 



 

 

 
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 

3. กองช่ำง (05) 
    ๓.๑  ด้ำนก่อสร้ำง  
         งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
         งานก่อสร้างสะพาน  
         งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
  ๓.๒  ด้ำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
         งานประเมินราคา 
         งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
         งานออกแบบและบริการข้อมูล 
         งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
         งานวิศวกรรม 

    ๓.๓  ด้ำนสำธำรณูปโภคและผังเมือง       
         งานประสานกิจการประปา 
         งานไฟฟ้าสาธารณะ 

           งานระบายน้ า 
         งานส ารวจและแผนที่ภาษี 
         งานวางผงัพัฒนาเมือง 
         งานควบคุมทางผังเมือง 
         งานบ ารุงรักษาคูคลองทอ่ระบายน้ า 

 

 

3. กองช่ำง (05) 
    3.1 งานบริหารงานช่าง 
    3.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    3.3 งานธุรการ   
    3.4 งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
    3.5 งานสาธารณปูโภคและผังเมือง 
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง    

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ี
จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการ ในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ
งานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด 
ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตรำก ำลัง ๓ ปี ระหว่ำง ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

ส่วนรำชกำร 

กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง
เดิม 

กรอบอัตรำต ำแหน่งท่ีคำด 
ว่ำจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลำ ๓ ปี ข้ำงหน้ำ 
 

เพ่ิม / ลด 
หมำยเหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) 
    ส ำนักปลัด (๐๑) 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.ชก.) 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
คร ู
นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจ้างประจ า) 
พนักงำนจ้ำง 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๑ 
 

1 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

  ๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
1 

๑ 
 

1 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
1 

๑ 
 

1 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
1 

๑ 
 

1 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
1 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 - 
 - 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

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

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

 



 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานดับเพลิง 
คนงานท่ัวไป 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 
กรอบอัตรำต ำแหน่งท่ีคำด 

ว่ำจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลำ ๓ ปี ข้ำงหน้ำ 

เพิ่ม / ลด 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
กองคลัง (๐๔) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 

 
กองช่าง (๐๕) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

 

- 
 

- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
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รวม 26 26 26 26 -  - -  
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10.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี 
                                                                                

กรอบโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม   อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดอบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 

รองปลัดอบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส ำนักงำนปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด 

  ( นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น ) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

  ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 
 

กองช่ำง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ( นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น ) 

 

๑. งานบริหารงานท่ัวไป 
๒. งานบริหารงานบุคคล 
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานกฎหมายและคดี 
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานการเกษตร 
8. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฯลฯ 

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ฯลฯ 

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

ฯลฯ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 

         
   

 
           

 
          

 
      



 

 

                                                                                            
  
 

         
   

                                    
                                         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่ง ทุกสายงาน และทุกระดับให้
ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  

  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม จะต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ 
Thailand ๔.๐ ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปยุค 
๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขสของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

๑.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และ สามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐ
ด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

๒.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือบริการต่าง 
ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต 
เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดียว หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 
 



 
 

 

๓.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4.  การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5  พฤษภาคม  2563  
เรื่อง  เครืองมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government 
Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  
กันยายน  2560 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ 
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ยกตัวอย่าง 
เช่น 

  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลดอนศรีชุม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  
ดังนี้ 
  ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
                          ทับซ้อน 
  ๔.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ   
  ๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 


