
 

 
 

ระเบียบวาระประชุมประจําเดือนพนักงานองค์การบริการส่วนตําบลแม่สูน 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ อาคารจักรพรรดิ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 

ระเบียบวาระท่ี 1         เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
1.2 ยกเลิกคําสั่งเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   ................................................................................................................. 
   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ส่วนราชการเสนอ เพื่อทราบ 

   3.1 แนะนําตัวข้าราชการที่โอนย้าย และพนักงานใหม่ 
   3.2 โครงการอบต.พบประชาชน ประจําปี 2564 

3.3 แจ้ง ศพด. เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในกลุ่มเด็ก 
3.4 เรื่องอัคคีภัยไฟไหม้ ตําบลแม่สูน 
3.5 จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3.6 แจ้งผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลางตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ําเสมอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ส่วนราชการเสนอ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ / ถือปฏิบัติ 

   4.1 เรื่องกําหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
                               อบต.แม่สูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   ................................................................................................................. 
   .................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานการประชุมพนักงานประจําเดือน 
อบต.แม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งท่ี 3 / 2564 
วันพฤหัสบดท่ีี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผู้มาประชุม    จํานวน  108  คน 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
2. นายกองชัย ธรรมสุทธิ์                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
3. ส.ต. สมศักดิ์ กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
4. นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส    หัวหน้าสํานักปลัด 
5. นายอลงกรณ์  อารามกูล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายสงกรานต์  กันธะวงค์   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
7. นายพรชัย  ใจยะ   นักพัฒนาชุมชน 
8. นางธารญา เรือนติปิน                   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
9. นางสาวกวินนุช มณีวรรณ์              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวกชพร โลกคําลือ   ผู้ช่วยนิติกร 
11. นายณัฐพงษ์ วงค์ศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
12. นายนิคม   วงค์เครา   พนักงานขับรถยนต์ 
13. นายถนอม จันทวงค์ คนงานท่ัวไป 
14. นางสาวฟาริกา  สุริยะ   คนงานท่ัวไป 
15. นางสาวสกาวเดือน  กันขัติ์   คนงานท่ัวไป 
16. นางจีรนันท์  พรฉิมพลี   คนงานท่ัวไป 
17. นางสาวชุณห์พิทาน  ชุ่มฝน   คนงานท่ัวไป 
18. นายสุขใจ องอาจ คนงานท่ัวไป 
19. นายวุฒิไกร  อินถา คนงานท่ัวไป 
20. นางสาวรุ่งนภา  แก้วกังวาล คนงานท่ัวไป 
21. นางสาวธัญญารัตน์  วงค์ศร ี คนงานท่ัวไป 
22. นายภานุพัฒน์ มะโนวัง พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23. นางสาวศิวพร  พัฒนกิจจานุรักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
24. นายนนทวัฒน์  ศรีสิงห ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25. นางสาวจันทร์ทณี  ชัยยอง พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26. นายโกศิล ผลวัฒนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นายรังสรรค์  วงค์ร้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นายวณิชโรจน์  โรจน์รวีน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29. นางสาวกรณ์กาญจน์  กรจิราวัจน์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
30. นางสาววันเพ็ญ  คุมคํา หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

                /.....31. นางรชัตา 
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31. นางรัชตา  ณ  ลําพูน นักวิชาการคลังชํานาญการ 
32. นางสาวมาลัย สุขสันติวงศ์             นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
33. นางสาวเพ็ญสุดา หังสเนตร            นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
34. จ.อ.หญิงจิราพร  อยู่เล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
35. นางสาวปราณี  วงค์ตา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจํา) 
36. นายวรุฒ  ไชยวงค์ คนงานท่ัวไป 
37. นางสาวรสรินทร์  เรือนมอย คนงานท่ัวไป 
38. นายชาญณรงค์ กุหลั่น คนงานท่ัวไป 
39. นางสาวศุภรัตน์  บางณรงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
40. นางสาววราภรณ์ จันทวงค์             พนักงานจ้างเหมาบริการ 
41. นายพชร อินทะพันธุ์                    พนักงานจ้างเหมาบริการ 
42. นางสาวสุวิชา  สุกันทา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
43. นางกาญจนา  ปันชุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
44. นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์          คร ู
45. นางสาวนงค์ลักษณ์ หม่ืนศรี ครูชํานาญการ 
46. นายภักดี ฤทธิโชต ิ ครูชํานาญการ 
47. นายพัฒฐานนท์ ยะนุ ครูผู้ช่วย 
48. นางสุพรรษา  กาศรีวิชัย ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
49. นางสาวกุลธิดา  ละคําปา ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา 
50. นางสาววรางคณา อินชัย ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาปฐมวัย 
51. นางสาววรรณภา  ตานัน บุคลากรสนับสนุนการสอน 
52. นางสาวณฤทัย  ฟูไฝติ๊บ คนงานท่ัวไป                                   
53. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  สอนปันต ิ คนงานท่ัวไป 
54. นางสาวนิตยา  มณีสิงหราช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
55. นายนพรัตน์ คําแดง พนักงานจ้างเหมาบริการ 
56. น.ส.ณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
57. นางสาวเอ็นดู  การุญยรัต พนักงานจ้างเหมาบริการ   
58. นายธวัชชัย  อินตุ่น พนักงานจ้างเหมาบริการ 
59. นางสาวศิริพรรณ ชัยดี พนักงานจ้างเหมาบริการ  
60. นางสาวจามจุรีย์ สาปา                   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
61. นางสาวธีรวรรณ สูนศร ี พนักงานจ้างเหมาบริการ 
62. นายธนโชติ  สูนศร ี พนักงานจ้างเหมาบริการ 
63. นางสาวกัลยรัตน์  ปริมา พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

    /.....64. นางสาวศิรประภา 
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64. นางสาวศิรประภา  ศิริภัทรนุกูล พนักงานจ้างเหมาบริการ 
65. นางศรีไพร  สานอูป คร ู
66. นางณฐพร ปวนไฝ                        คร ู
67. นางแสงเทียน  นันทจันทร์ ครูชํานาญการ 
68. นางนิตยา  ไชยมารอด ครูชํานาญการ 
69. นางสาวอรณัชชา  วรรณพิระ ครูชํานาญการ 
70. นางสาวสุพัตร  จันทร์นัยนา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
71. นางริษรา สุขเจริญ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
72. นางสาวสุรภี  อินต๊ะฟองคํา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
73. นางนิภา  มาหวัน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
74. นางปราณี    ชัยยะ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
75. นางเข็มจิรา  ศรีสิงห์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
76. นางสาวเครือวัลย์ รัตนพรหม          ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
77. นางเบญจมาศ  ชนะพรหม คนงานท่ัวไป 
78. นางคนึงณิต  แก้วประเสริฐ พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศูนย์ล้องอ้อ) 
79. นางสาวเจนจิรา กํ่าแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่สูนน้อย) 
80. นายวิฑูรย์  ปัญญานวน ผู้อํานวยการกองช่าง 
81. นายพัทธพล วิมลสันติรังษี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
82. นางวนิดา  คําปัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
83. นายรพี  ภิรมณ์   ผู้ช่วยช่างโยธา 
84. นายอนุรักษ์  ปัญญาวงค์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
85. นายทศพล จันทร์เทพ  พนักงานขับรถยนต์ 
86. นายไพสณฑ์  สนธิมา   คนงานท่ัวไป 
87. นางสาวปุณณภัสสร  อินชัย  คนงานท่ัวไป 
88. นายวัฒนชัย  ใจมา   คนงานท่ัวไป 
89. นางสาวจรัสศรี จินาเหมย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
90. นายยุทธติรักษ์  มหายศกุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
91. นางสาวพรพิมมล  กรมบุญ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
92. นายวรรัตน์  ไชยา   คนสวน 
93. นายสวัสดิ์โยธิน  นิยมกิจ  พนักงานขับรถยนต์ 
94. นายสมพงษ์  หนูนันตา  พนักงานขับรถยนต์ 
95. นายวิทวัส  วงค์คํา   พนักงานขับรถยนต์ 
96. นายสันติ  สีนวนใหญ ่  พนักงานประจํารถขยะ 

 

     /.....97. นายเดชา 



 

 

-4- 
 
 

97. นายเดชา  กันทาซาว  พนักงานประจํารถขยะ 
98. นายเอกลักษ์ณ์  จันธิมา  พนักงานประจํารถขยะ 
99. นายธีระศักดิ์ ชัยลังกา  พนักงานประจํารถขยะ 
100. นายวชิพล  หนูนันตา  พนักงานประจํารถขยะ 
101. นางสาวสกาวเดือน ศึกษา  คนงานท่ัวไป 
102. นางสาวเสาวลักษณ์ เนตรนิลพฤกษ์ คนงานท่ัวไป 
103. นายพงษ์สม ปัจโจปการกิจ  คนงานท่ัวไป 
104. นายณัฐกิตต์ วงค์รินทร์              พนักงานจ้างเหมาบริการ 
105. นายศุกลวัฒน์ ยอมคํา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
106. นายไพศาล  ว่องวิการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
107. นายศุภณัฐ ต้าววงค์ษา  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
108. นายเกียวติศักดิ์  บุญเป็ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ผู้ไม่มาประชุม   จํานวน  26  คน 

1. นายวัจชลณ์ ขุนติ๊บ                     นิติกรชํานาญการ (ไปราชการ) 
2. นายสารชั ทาราช                       ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ไปราชการ) 
3. นางสาวอนุสรา  วงค์รินทร์   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
4. นายอุดร  สามส ี    นักการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
5. นายชูเดช  อรรคอุดม    พนักงานขับรถยนต์ (ไปรับนักเรียน) 
6. นายบุญทัน  หมอกมาเมิน   พนักงานขับรถยนต ์(ไปราชการ) 
7. นายเสาร์แก้ว  เฉลิมตา    พนักงานขับรถยนต์ (เข้าเวร) 
8. นายพรหมฐนกฤต  คําแสน  พนักงานขับรถยนต์ (เข้าเวร) 
9. นายธวัชชัย สมศักดิ์    พนักงานดับเพลิง (เข้าเวร) 
10. นายภานุกิจน์ โสภา   คนงานท่ัวไป (เข้าเวร) 
11. นางมัทนา  ชัยชนะ    คนงานท่ัวไป (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
12. นางสาวดรุณี  จันทร์หลวง  คนงานท่ัวไป (ลา) 
13. นายวุฒิชัย  จันทร์ต๊ะนิตย ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
14. นายมานพ  ใจยะราฎร ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
15. นายคมสัน พรหมมะ   พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
16. นายศรัณยู  อัตมะ   พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
17. นายสายัญห์  อินต๊ะวงศ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
18. นายพ่วง กาศสมบูรณ์   ครูชํานาญการ (ลา) 
19. นายเอกพงศ์ ไข่ทอง   ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาพลศึกษา (ลา) 

    /.....20. นางสาวอัณณ์ณิชา 
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20. นางสาวอัณณ์ณิชา  ฉัตรธรรมสุทธิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ขาด) 
21. นายฉันท์ทัต ถาวร   คนงานท่ัวไป (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง)     
22. นายกิตติณัฏฐ์  พวงสายใจ  พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
23. นายไกรวิชญ์  จอมดวง  พนักงานจ้างเหมาบริการ (จัดนิทรรศการอําเภอฝาง) 
24. นางปรัชพร สมธง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ลา)  
25. นายสายันต์ สอนปันติ  พนักงานขับรถยนต ์(เข้าเวร) 
26. นายพลกฤต  อินทะพันธุ์  คนงานท่ัวไป (ขาด) 

  
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.  

เม่ือพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างมาครบแลว้  
นายวันชาต ิศิริภัทรนกูุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  
ประธานในท่ีประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายวันชาต ิ ศิริภัทรนุกูล ก่อนนําเข้าสู่ระเบียบวาระ ประธานการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายก อบต.แม่สูน แม่สูน ประจําเดือนมีนาคม 2564 ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี ้

1.1 แจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ตามท่ีรัฐบาล โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกระดับ ท่ัวประเทศ อย่างต่อเนื่อง สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน นั้น 
ได้วางมาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นการขานรับให้ยึดถือปฏิบัติ อาทิเช่น การปฏิเสธ
ค่าตอบแทนหรือสินน้ําใจจากประชาชนผู้รับบริการ , การอุทิศเวลาและแรงงานให้กับ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคูคลอง การดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส , การเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนในทุก
ช่องทางท่ีมี , การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานทุกข้ันตอน
อย่างโปร่งใสไร้ข้อครหา เป็นต้น ขอให้เจ้าหน้าท่ีของเราทุกส่วนราชการได้ใส่ใจยึดถือ
ปฏิบัติ เอาวิธีการของนายกเป็นตัวอย่างได้ อย่างเช่น ในช่วงเทศกาลของขวัญจะมี
ตัวแทนหน่วยงานหรือประชาชนนํากระเช้าของขวัญเข้ามามอบให้ จะสังเกตได้ว่านายก
ไม่เคยเอากลับบ้านเลย ได้มาเท่าไหร่ก็จะจัดสรรปันส่วนนําไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสต่อไป 
ไม่ถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนตน ในสังคมเราอาจจําเป็นต้องรับน้ําใจจากชาวบ้านโดยไม่
รังเกียจหรือเลือกท่ีรักมักท่ีชัง แต่ก็ต้องปิดก้ันช่องทางท่ีเชือ่มโยง นําไปสู่การคาดหวัง  

 
 
          /.....การบริการท่ีเกินกว่า 
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การบริการท่ีเกินกว่าขอบเขตอํานาจหน้าท่ี หรือ การบริการท่ีตอบแทนแก่ใครเป็นการ
เฉพาะ ขอให้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ฝากหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้อํานวยการทุกกอง นําไปขยายผล ไปค้นหากลวิธีท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
องค์กรท่ีเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสให้ได้อย่างจริงจัง 

1.2 เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะมีพายุฤดูร้อน         
จึงยกเลิกการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกจันทร์ลง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   **ไม่มี** 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ส่วนราชการเสนอ เพื่อทราบ 

3.1 ) แนะนําตัวข้าราชการโอน(ย้าย)และพนักงานใหม่  

งานการเจ้าหน้าท่ี ฯ แจ้งต่อท่ีประชุม เรื่อง ข้าราชการโอนย้ายมา สังกัด อบต.แม่สูน เพ่ิมข้ึน 
สํานักปลัด ฯ  จํานวน 2 อัตรา  

นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์ ตําแหน่ง ครู คศ.1  
นายชีวิน  ฉลาดคํา ตําแหน่ง ภารโรง โรงเรียนบ้านล้องอ้อ       

3.2) โครงการ อบต.พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2564  

งานบริหารงานท่ัวไป จัดข้ึนระหว่าง วันท่ี 8– 17 มีนาคม 2564 รวมท้ังสิ้น 8 วัน 
สํานักปลัด ฯ  ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

น.ส.สวุิชา สุกันทา 3.3) แจ้งสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดในกลุ่มเด็ก 
นักวิชาการศึกษา  จํานวนมากจึงขอให้ผู้ดูแลเด็กในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอยสังเกตและตรวจดูอาการ 

ของเด็กท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีแล้วให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตลอด 
 
นายสงกรานต์ กันทะวงค์ 3.4) เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการจึงทําให้อัคคีภัย(ไฟไหม้)บ้านของ 
จพง.ป้องกัน ฯ  ชาวบ้านเป็นจํานวนมาก ถ้าหากเกิดไฟไหม้ชาวบ้านในตําบลแม่สูนให้งานป้องกันฯ 

รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทันทีเพ่ือจะช่วยแก้ไขสะถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

น.ส.อนุสรา วงค์รินทร ์ 3.5) เนื่องจากอําเภอฝางจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผช.นวก.เกษตร  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการจัดซุ้มนิทรรศการ และมีการจัด 
   เวรผู้รับผิดชอบดูแลซุ้มนิทรรศการ 
 
 

/.....3.6 การใช้รถ 
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งานพัสดุ  3.6) การใช้รถส่วนกลางขอให้ผู้ท่ีดูแลรถส่วนกลางปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีและค่อยเช็ค 
กองคลัง   ตรวจสภาพสมํ่าเสมอด้วย 

ท่ีประชุม  **รับทราบ** 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ส่วนราชการเสนอ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ / ถือปฏิบัติ 

- นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส  หัวหน้าสํานักปลัด ได้แจ้งในท่ีประชุมดังนี ้
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สูน จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.  2542 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ ดังนี ้ 

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

มีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง 
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็น
หน้าท่ีของกอง สํานัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการเฉพาะ 
รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 งาน คือ 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานสวัสดิการสังคม 

/.....1.5 งานป้องกัน 
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1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

2. กองคลัง 
มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
งานนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ 
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือช่วย
จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งาน
การจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําปี งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งาน
เก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนํา
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน คือ  

2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนารายได ้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 

งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งาน
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหล่งน้ํา งานติดตั้งซ่อมบํารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุงประจําปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทํา
ประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทําทะเบียนควบคุม 

 
 

/.....การจัดซื้อ 



 

-9- 
 
 

การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน คือ 

3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง 
3.2 งานควบคุมอาคาร  
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานสํารวจและออกแบบ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และ

จัดทําแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัช
กรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและ
คุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์
แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด 
งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งาน
อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งาน 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม งาน
วางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศและ
เสียง งานเฝ้าระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และท่ีได้รับ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งาน คือ 

4.1 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
4.2 งานบริการสาธารณสุข 
4.3 งานสง่เสริมสุขภาพ 
4.4 งานรักษาความสะอาด 
4.5 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

/.....5. กองการศึกษา 



 

-10- 
 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหาร  งานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าท่ี งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 4 งาน คือ 

5.1 งานบริหารการศึกษา 
5.2 งานกิจการโรงเรียน 
5.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.4 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 

งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งาน
ตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบ 
การทําประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล งานตรวจสอบติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให้ เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของ
ส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 งาน คือ 
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6.1 งานตรวจสอบภายใน 
และประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้ง
ท่ี 2 พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน มีแผนอัตรากําลังฉบับ
ใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี จึงอาศัยอํานาจตามความ
นัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงปรับปรุงแผนอัตรากําลัง   3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งท่ี 2  
- นางสาวกรณ์กาญจน์  กรจิราวัจน์ ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ได้แจ้งในท่ีประชุมดังนี ้
ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันท่ี 4 มีนาคม 2564 จึงมีเรื่องมา
ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบ 
1.1)แจ้งในวัน 26 มีนาคม 2563 เป็นวันหยุดประจําภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุ) 
1.2)มาตรการ ม.33 เรารักกัน สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคม
มาตรา 33 จํานวน 4,000 บาทต่อคน                 

ท่ีประชุม  รับทราบ และ ถือปฏิบัติตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา   17.30 น. 

 
                                                  นางสาวศิวพร  พัฒนกิจจานุรักษ์ 
                                                          ผู้ช่วยงานธุรการ 

            ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
                                                     นางเอ้ือมอารีย์   เงินใส 
                                                        หวัหน้าสํานกัปลัด 
  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
     (นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน โดยท่านนายกวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล ไดแ้จ้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ในการประชุมประชุมเดือนพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ  อาคารจักรพรรดิ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่สูน และได้สั่งการให้ดําเนินการดังนี ้

1. ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ตั้งอยู่ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
สํานักปลัด หมู่ 1 ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-
346333 

2. ได้มีช่องทางการร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ดังนี้  
2.1 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่

สูน 
2.2 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 1 ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
2.3  ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053-346333 โทรสาร 053-346900 
2.4 ทางตู้เรื่องรับร้องเรียน 
2.5 ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน WWW.maesoon.go.th 
2.6 ทาง Facebook  เพจ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
2.7 สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมายเลขโทรศัพท์ 089 -9561382 

3. จัดทํามาตรการด้านต่างๆขึ้นมาเพ่ือให้พนักงานในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




