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ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้อีกด้วย
ที่ผ่านมาเทศบาลตาบลแม่กา ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 – 2557 ซึ่งบัดนี้ครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ดังกล่าวแล้ว เทศบาลตาบลแม่กา
จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขึ้น
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1. หลักกำรและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กาหนด
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้
คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
ปริมาณ
ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้อ งจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล เพื่ อใช้ใ นการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่ อให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้ างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
อัตรากาลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการกาลั งคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ในการจ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่นามาจากเงิน
รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่ำร้อยละสี่
สิบของเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่กา จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนอันจะ
เป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง และ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง
และการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลแม่กา
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารงานของเทศบาลเกิ ด ประโยชน์ต่ อ ประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้ เทศบาลตาบลแม่กาดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาบลแม่กาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กามีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่กาที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของเทศบาลตาบลแม่กา
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3. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลแม่กา เห็นสมควรให้ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลแม่กา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กา
3.2 วิเคราะห์ความต้องการของกาลังคนเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาคนให้พร้อมทา
งานในระบบบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่
3.3 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 กาหนดตาแหน่งข้าราชการในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้า ในสายอาชีพของ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ
3.5 กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลแม่กา โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ พนักงาน
จ้างในเทศบาลประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.7 ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภำพปัญหำของพื้นที่และควำมต้องกำรของประชำชน
เพื่อให้การวางแผนกรอบอัตรากาลั ง 3 ปี ของเทศบาลตาบลแม่ก ามีความครบถ้ว นสามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลแม่กาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลแม่กาโดยการทาประชาคมหมู่บ้านว่ามีปัญหาอะไร และความต้องการให้เทศบาลตาบลแม่กาดาเนินการ
แก้ไขในเรื่องใด
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กา แบ่งออกเป็นด้านต่าง
ๆ ดังนี้
4.1 สภำพปัญหำของพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไม่สะดวก เป็นดิน
ลูกรัง ถนนบางแห่งชารุด
1.2 ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
1.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาบางพื้นที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้
1.5 ปัญหาการระบายน้าของถนนในหมู่บ้าน
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ปัญหาด้านการว่างงาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ปัญหาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่า
2.3 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
2.4 ปัญหาวัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชานาญ และฝีมือแรงงานที่
ตลาดแรงงานต้องการ จึงไม่สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
3. ด้านสังคม
3.1 ปัญหาด้านยาเสพติด ในบางพื้นที่ยังมีผู้เสพยา
3.2 ปัญหาด้านผูด้ ้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
3.3 ปัญหาด้านผู้สูงอายุไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มคี นดูแล
3.4 ปัญหาประชากรแฝงที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ปัญหาการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง
คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มทีด่ ี
4.2 ปัญหาการขาดความรู้เข้าใจด้านกฎหมายท้องถิ่น
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติแห้งใน
ฤดูแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า

-54.2 ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้าธรรมชาติแห้ง ไม่มีน้าสาหรับผลิต
น้าประปา หรือใช้ในการอุปโภคบริโภค
4.3 ปัญหาไฟป่า การเผาป่าในพื้นที่
4.4 ปัญหาการกาจัดขยะ การเก็บขยะในพื้นที่ ซึ่งนับวันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4.5 ปัญหาน้าเสียจากผูป้ ระกอบการต่างๆ ในพืน้ ที่
4.6 การบุกรุกที่ป่าไม้ / ที่สาธารณะของประชาชนในพื้นที่
4.2 ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ต้องการให้ปรับปรุงพัฒนาและบารุงรักษาถนน ถนนภายในหมู่บ้านให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก และขยายความกว้างของถนน
1.2 ต้องการให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
1.3 ต้องการให้มีการปรับปรุง พัฒนาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อลด
ต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งผลิต สู่บ้านและจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
1.4 ต้องการให้มีระบบประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
1.5 ต้องการให้จดั หาแหล่งน้า ลาห้วย การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและ ยกระดับรายได้
2.2 ต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านสังคม
3.1 ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสมีผู้ดูแล
3.2 ต้องการให้มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
3.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม
4.2 ต้องการให้มีการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้กับผู้นา
หรือประชาชนในพื้นที่
4.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ให้ความรูก้ ับผู้นาหรือ
คณะกรรมการในเรื่องการพัฒนา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานกลุม่
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-65.1 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรกั ษ์ป่าไม้ต้นน้าที่กักเก็บน้า
5.2 ต้องการให้มีการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
5.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพือ่ ให้มีป่าทดแทน
ป่าที่เสื่อมโทรม
5.4 ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะในชุมชนและมีระบบคัดแยกขยะตามแบบ
มาตรฐาน
5.6 ต้องการให้มีการบาบัดน้าเสียจากชุมชนก่อนปล่อยลงแม่น้าลาคลองตาม
แบบมาตรฐาน
5.7 ต้องการให้มีการกันแนวเขตป่าไม้และที่สาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจน
5.8 ต้องการให้มีการจัดการป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง และก่อสร้างฝายแม้ว
(Chek Dam) ชะลอน้าหลาก
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5. ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลแม่กำ
เทศบาลตาบลแม่กาได้ วิเคราะห์ภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล จากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
โดยการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่กานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล แม่กา ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กาจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างจริง จัง
เทศบาลตาบลแม่กายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ท้องถิ่นและยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม ซึ่งการวิเคราะห์ภารกิจในครั้งนี้ได้ใช้เทคนิค Swot เข้ามา
ช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตาบลแม่กามีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่า งไร
โดยวิ เคราะห์จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส ภั ย คุ ก คาม ในการ
ดาเนินการตามภารกิจตามหลัก Swot เทศบาลตาบลแม่กา กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เทศบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การขุดลอกแหล่งน้า ลาห้วย, การซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ฯลฯ
(2) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ งานวางท่อระบายน้า, ก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม ฯลฯ
(3) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การจัดหาที่กกั เก็บน้าแจกจ่ายในครัวเรือน การก่อสร้างระบบประปาให้
ครบทุกหมู่บ้าน
(4) การจัดให้มีตลาด
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดในพื้นที่
(5) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน

-85.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ได้แก่ การกาจัดลูกน้ายุงลาย ฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุขบ้า
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง โดยเทศบาลตาบลแม่กาจะได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น
2.จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ราษฎรในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยาเสพติด อื่นๆ
(2) การป้องกัน การบาบัดโรคการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาลภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2. สนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภค
3. จัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ รื่องสมุนไพร
4. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการ
เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง
5. พัฒนาเครือข่ายประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสร้างสุขภาพได้
ด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกากับดูแลและคุ้มครองสุขภาพ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
7.ร่วมมือกับอนามัยในด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและ
ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัย
8.โครงการบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
9.โครงการฝึกอาชีพหลังการบาบัด
10. ออกข้อบัญญัติที่เกีย่ วข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. สารวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตตาบลแม่กา เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ
2. ให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
3. จัด ตั้ งศู นย์พั ฒนาและสงเคราะห์ผู้ สู งอายุ ผู้พิ การ ผู้ ติ ดเชื้อ ผู้ด้ อยโอกาสประจ าต าบล และ
สนับสนุนงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสนั บ สนุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น แก่ ผู้ สู ง อายุ ผู้ ติ ด เชื้ อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรือสมาคม เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
5. โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

-9(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดถนนและที่สาธารณะ
2. ตัดหญ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน หรือที่สาธารณะ
(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ภารกิจทีจ่ ะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์รวมและตลาดจาหน่าย
2. ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
(6) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถานภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดสร้างเตาเผาไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(7) การจัดให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการ ได้แก่
1.จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนในพืน้ ที่
(8) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎรภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝึกอาชีพโดยประสานแผนการฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลแม่กา
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ ธนาคารชุมชน ตามความต้องการของประชาชนและความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. จัดทาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าให้กว้างขึน้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่
5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจทีจ่ ะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พล
เรือนเป็นฐาน
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ประสานงาน เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยตลอด
24 ชั่วโมง
3. จัดตั้งทีมกู้ภัยประจาตาบลตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น
เป็นประจาทุกปี เช่น การซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เป็นต้น

-10(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กา ภารกิจทีจ่ ะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 แห่งโดยการสร้างระบบภาคีเครือข่ายชุมชน
เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑ์เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใน
การปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
2. จัดทาแผนหลักในการป้องกันและแผนสารองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตาบลแม่กา
5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา และประสานการจัดทาแผนพัฒนา
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ภารกิจทีจ่ ะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.จัดตั้งตลาดกลางประจาตาบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าของประชาชน เพิ่มอานาจ
การต่อรอง และสร้างมูลค่าของสินค้า
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.สารวจแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลและร่วมกับตาบลอื่นเพื่อกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยว
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลได้แก่ เตาเผาเวียงบัว อ่างเก็บน้าแม่ตา
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
3. จัดตั้งศูนย์สืบค้นข้อมูลทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปศุสตั ว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษา
และค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตในระดับชุมชนหมู่บ้าน
4. จัดทาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าให้กว้างขึน้
5.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรูท้ างด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในที่สาธารณะ
2. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน และน้า
3. สนับสนุนการปลูกป่าชุมชน

-11(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. สนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดปัญหาน้าในลาคลองเน่าเสีย
2. ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวม
3. จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวมบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. เก็บขยะและกาจัดขยะมูลฝอยภายในตาบล
2.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย สนับสนุนให้มีการทาปุ๋ยหมักจากเศษขยะในทุกชุมชน
3. ปรั บปรุ งระบบการจัด การขยะมู ลฝอย โดยใช้ การฝัง กลบ และเผาทาลายให้เป็นไปตามหลั ก
วิชาการให้ความเหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าที่เก็บน้า
2. ต้องการให้มีการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม
5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.จัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา
2. ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
4. พัฒนาเครือข่ายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) การส่งเสริมการกีฬา /การท่องเที่ยว ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(3) การศึกษาและการทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. สนับสนุนให้เยาวชนบวชภาคฤดูร้อน
3. จัดทาโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเยาวชน
5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของเทศบำล
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
(2) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานประเภทต่าง ๆ ของเทศบาลตาบล
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หรือหน่วยงานอื่น
(4) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลแม่กา
(5) ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาล
กับผู้บริหาร
(6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
วิเครำะห์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่กำด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตาบลแม่กา เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผูน้ า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ส่วนต้นทุนอื่น ๆ
ขึ้นอยู่กับท้องตลาด
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
6. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
7. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ตอ้ งใช้งบประมาณสูง บางโครงการเทศบาลตาบลแม่กาสามารถดาเนินการได้แต่บาง
โครงการไม่สามารถดาเนินโครงการเองได้
2. งบประมาณของเทศบาลตาบลแม่กามีอยู่อย่างจากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจานวนมาก
ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรูใ้ นการบริหารจัดการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
ประชาชนมีรายได้ตาแต่
่ ค่าครองชีพสูง

โอกำส (Opportunity=O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
3. กฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน
4. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ
5. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุม่ จังหวัด
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. โครงการทีต่ ้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ เทศบาลตาบลแม่กายังไม่มีความชานาญ
และบุคลากร
2. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ตอ้ ง
ประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่า
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
2.บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุ ฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จ ะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี
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1. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการทีร่ ัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม
3. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
โอกำส (Opportunity=O)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทรี่ ัฐบาลส่งเสริม
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้ า นการบริ ห ารจั ด การผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร สนั บ สนุ น แนวคิ ด และก าหนดนโยบายการพั ฒ นาในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุ ฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จ ะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลือ่ น
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการทีร่ ัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
5. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจานวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว
6. ไม่มีการรณรงค์ปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกำส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทรี่ ัฐบาลส่งเสริม
2. หน่วยงานในพื้นทีท่ ี่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
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1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งอุทกภัย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนารักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Streng=S)
1. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ
2. มีนโยบายความปลอดภัยในการทางาน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เท่าที่ควร
2. เป็นตาบลที่มีพื้นที่กว้าง บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกล ทาให้การดูแลยังไม่ทั่วถึง
โอกำส (Opportunity=O)
1. รัฐบาลกาหนดให้ดาเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติ
2. เทศบาลมีอานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทาให้เกิดความคล่องตัวและเกิดพัฒนาในทุกด้าน
3. เทศบาลตาบลแม่กามีเส้นทางการคมนาคมทีส่ ะดวก ทาให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปเขตอื่น ๆ
ได้สะดวกปลอดภัย
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
1. การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่ทั่วถึง
2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถนามาปฏิบัติได้ทั้งหมด
3. ปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ในพื้นที่
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2. บุคลากรเทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. ประชาชนภายในตาบลแม่กาค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี สามารถจะเข้ามาเป็น
ตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของราชการได้

-16จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โอกำส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการทีด่ ี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการทีด่ ีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น จะทาให้การบริหารงานของเทศบาลมีศักยภาพมากขึ้น
และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นาไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของเทศบาล
ตาบลแม่กา เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
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6. ภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่เทศบำลตำบลจะดำเนินกำร
ภำรกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานก่อสร้างถนน งานทางระบายน้า งานไฟฟ้า
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ป่วย
เอดส์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานกาจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาในรูปแบบของประชาคม
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สนิ ในเขตพื้นที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ภำรกิจรอง
1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี ได้แก่ งานส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น การรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ได้แก่ งานสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุม่ พ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ
3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนสารเคมีส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ งานการจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

-187. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรกำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลัง
จากสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่กา ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าตาบลแม่กาเป็นตาบลที่มีพื้นที่
ค่อนข้างกว้างคือ รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดถึง 131.696 ตารางกิโลเมตร และมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง
ส่งผลทาให้เกิดการขยายตัวของเมืองในพื้นที่มาก ภารกิจงานต่างๆ ในแต่ละปีจึงเพิ่มมากขึ้น
หากเปรียบเทียบกับอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กับเทศบาลตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเดียวกัน และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อมูล
อัตรากาลังพนักงานในสังกัด
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้าง
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล

เทศบำลตำบลแม่กำ

เทศบำลตำบลท่ำวังทอง

43 อัตรา
3 อัตรา
- อัตรา
59 อัตรา
105 อัตรา
60,000,000 บาท
38.48

35 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
23 อัตรา
61 อัตรา
48,900,000 บาท
35.28

จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กา มีจานวนมากกว่าจานวนบุคลากรของเทศบาลตาบล ท่าวัง
ทอง โดยบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กามีรวมทั้งสิ้น 105 อัตรา และเทศบาลตาบลท่าวังทองมีจานวนบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 61 อัตรา , งบประมาณรายรับ – รายจ่าย เทศบาลตาบลแม่กาก็มีงบประมาณที่มากกว่าเทศบาลตาบล
ท่าวังทอง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลแม่กาก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเทศบาลตาบลท่า
วังทองเช่นเดียวกัน คือ เทศบาลตาบลแม่กา 38.48 เทศบาลตาบลท่าวังทอง 35.28
ดังนั้นจากจานวนบุคลากรที่มีจานวน 105 อัตราในปีงบประมาณ 2557 และในปีงบประมาณ 2558
มีจานวนบุคลากร 107 คน ประกอบกับปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลแม่กา
ในปีงบประมาณ 2558 ยังค่อนข้างสูง คือ คิดเป็นร้อยละ 38.92 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี อี กทั้งยังมี
กรอบอัตรากาลังว่างอีก 11 อัตรา และอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง เทศบาลตาบลแม่กาจึงเห็นว่า
กรอบอัตรากาลังเดิมนั้น มีจานวนบุคลากรที่ครอบคลุมในแต่ละงานแล้ว แต่หากในอนาคตมีภารกิจใดที่มีปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้น และต้องการอัตรากาลังเพิ่ม อาจจะใช้วิธีการปรับเกลี่ยอัตรากาลังในส่วนอื่นที่มีความจาเป็นน้อย หรือ
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้แทนการกาหนดอัตรากาลังเพิ่มต่อไป ในการจัดทาแผนอัตรากาลังในคราวนี้ จึงไม่ได้
มีการกาหนดอัตรากาลังเพิ่มแต่อย่างใด และจานวนอัตรากาลังที่ต้องการคือ จานวน 107 คน ซึ่งสามารถจะ
ปฏิบัติภารกิจที่เทศบาลต้องดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เทศบาลได้พิจารณาจากสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการดังรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้

-21โครงสร้ำงกำรกำหนดส่วนรำชกำร
จากการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทาให้เทศบาลตาบลแม่กา นาผลการวิเคราะห์มาจัดทากรอบโครงสร้างส่วนราชการ โดยเปรียบเทียบให้
เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้น
ใหม่มีภารกิจงานอะไรบ้าง
7.1 โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลตำบลแม่กำ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังเดิม
1. สำนักปลัดเทศบำล
1.1 ฝ่ำยอำนวยกำร
1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 งานธุรการ
1.1.4 งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
1.1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.1.6 งานจัดทางบประมาณ
1.1.7 งานนิติการ
1.1.8 งานประชาสัมพันธ์
1.1.9 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
1. สำนักปลัดเทศบำล
1.1 ฝ่ำยอำนวยกำร
1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 งานธุรการ
1.1.4 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์
1.1.5 งานแผนงานและงบประมาณ
1.1.6 งานนิติการ
1.1.7 งานประชาสัมพันธ์
1.1.8 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ข้อ 1.3 พัฒนาสนับสนุน และบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อ 1.4 พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบ
วงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ และ
วัฒนธรรม
ข้อ๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ๒.๒ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ๒.๓ ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ข้อ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ข้อ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

ข้อ๒.๗ ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพและ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
ข้อ5.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ5.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาค
ประชาสังคม
ข้อ5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ5.4 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

-22โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน (ต่อ)
1.2 ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ
1.2.1 งานรักษาความสงบ
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
1.2.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่ (ต่อ)
1.2 ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ
1.2.1 งานรักษาความสงบ
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
3.2.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำรักษำควำม
มั่นคงและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ข้อ4.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ4.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข้อ4.๓ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อ4.4 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัย
ธรรมชาติ
ข้อ4.๕ เสริมสร้างความปองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ข้อ4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ประชาชน

2. กองคลัง
2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานระเบียบการคลัง
2.1.4 งานสถิติการคลัง
2.1.5 งานธุรการ
2.2 ฝ่ำยพัฒนำรำยได้
2.2.1 งานพัฒนารายได้
2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
2.2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
2.2.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่ำง
3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานสถาปัตยกรรม
3.1.3 งานผังเมือง
3.1.4 งานธุรการ
3.2 ฝ่ำยกำรโยธำ
3.2.1 งานสาธารณูปโภค
3.2.2 งานสวนสาธารณะ
3.2.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

2. กองคลัง
2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานระเบียบการคลัง
2.1.4 งานสถิติการคลัง
2.1.5 งานธุรการ
2.2 ฝ่ำยพัฒนำรำยได้
2.2.1 งานพัฒนารายได้
2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
2.2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
2.2.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่ำง
3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานสถาปัตยกรรม
3.1.3 งานผังเมือง
3.1.4 งานธุรการ
3.2 ฝ่ำยกำรโยธำ
3.2.1 งานสาธารณูปโภค
3.2.2 งานสวนสาธารณะ
3.2.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ
และวัฒนธรรม
ข้อ2.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง

2.ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ข้อ5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ข้อ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและการลงทุน
ข้อ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้า และบริหารจัดการ
น้า เพื่อประชาชน

-23โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน (ต่อ)
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข
4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4.1.4 งานรักษาความสะอาด
4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
4.2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
4.2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค
4.2.4 งานสัตวแพทย์
4.2.5 งานธุรการ

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่ (ต่อ)
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข
4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4.1.4 งานรักษาความสะอาด
4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
4.2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
4.2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค
4.2.4 งานสัตวแพทย์
4.2.5 งานธุรการ

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3.1 อนุรักษ์และบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ข้อ 3.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 3.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
บริหารจัดการด้านมลภาวะ

5. หน่วยตรวจสอบภำยใน

5. หน่วยตรวจสอบภำยใน

1.ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ข้อ5.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

10. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเทศบำลตำบลแม่กำ

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลตำบลแม่กำ
ปลัดเทศบำล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
หน่วยตรวจสอบภำยใน

สำนักปลัดเทศบำล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)

ฝ่ำยอำนวยกำร
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์
- งานแผนงานและ
งบประมาณ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ำยป้องกันและรักษำ
ควำมสงบ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานทะเบียนราษฎร์

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง)

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)

- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ

- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

กองช่ำง

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ ต้น)

ฝ่ำยแบบแผนและ
ก่อสร้ำง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

ฝ่ำยกำรโยธำ
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ระดับต้น)

ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ระดับต้น)

- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

- งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด

- งานเผยแพร่และ
ฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและ
ควบคุมโรค
-งานสัตวแพทย์
-งานธุรการ

บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำรกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนรำชกำร

-4812. แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลแม่กำ
ด้วยในปัจจุบันมีการปฏิรูประบบราชการ โดยมีนโยบายที่จะเน้นประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณอย่างประหยัด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าว
เทศบาลตาบลแม่กา กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิ จึงได้วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2558 - 2560) โดย
การกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานการจั ดท าระบบแผนและประสานการพั ฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด เทศบาลตาบลแม่กา
1.2 แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล
1.3 แผนงานเสริมสร้างจิตสานึกและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
1.1 แผนงานจัดการความรู้
1.2 แผนงานถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
1.3 แผนงานสร้ า งแรงจู ง ใจในการท างานหรื อ มี ก ารยกย่ องชมเชยในการ
ทางาน
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลแม่กา
“สามัคคีร่วมใจ ทันสมัยทักษะดี รับผิดชอบหน้าที่ ลาเลิศคุณธรรม”
สามัคคีร่วมใจ (U : UMTY)
: ควำมร่วมมือประสำนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เทศบำลตำบลแม่กำ
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ให้บรรลุได้ตำมเป้ำหมำย
ทันสมัย (M : Modern)
: ควำมทันสมัยในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคกำรถ่ำยทอดและ
สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รับผิดชอบหน้าที่ (A : Accountability)
: จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ โดยเอำใจใส่มุ่งมั่นให้งำนที่รับผิดชอบสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภำรกิจและเป้ำหมำยของเทศบำลตำบลแม่กำ

-49ล้ำเลิศคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ข้ า ราชการเทศบาลต าบลแม่ ก าจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความโปร่ ง ใส
และเป็นธรรม











พันธกิจ
สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการ
มีสัมพันธภาพที่ดี
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กาทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
ดาเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
บุคลากรเทศบาลตาบลแม่กาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากาลังคนเทศบาลตาบลแม่กามีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลแม่กาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด เทศบาลตาบลแม่กามีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรวิเครำะห์กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ตาบลแม่กา
4. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญในการพัฒนาคน โดยการกาหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาล
ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโท
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากเทศบาลมีแนวโน้มที่จะปรับเป็นเทศบาลกลางใน
อนาคต
6. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สานักงาน
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1. พื้นที่ในสานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากร และยังไม่มีความสะดวกใน
การให้บริการ
2. จานวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน
บุคลากร
3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฎิบัติ
โอกำส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมฯให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
6. เทศบาลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทา costbenefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ
กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทาเป้าหมายการทางานและวัดผลงานของตัวบุคคล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
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1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่ ว ยธ ารงรั ก ษาพฤติ ก รรมพนั ก งานให้ มี จ ริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (helping
maintain ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ควำมต้องกำรควำมตำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร
2. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ
ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน
3. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
4. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ทั้งนี้เทศบาลตาบลแม่กาได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
หลักสูตรกำรพัฒนำ
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานที่รับผิดชอบให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีผลสาเร็จตรงตามเป้าหมายระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ งาน
ด้านช่าง งานด้านบัญชี งานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็น
ต้น
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

-5213. ประกำศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่กา เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน
และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตาบลแม่กา จึงได้ประกาศคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะต้องมีความอดทน อดกลั้นและรู้จักข่มใจตนเอง ต่อสิ่งยั่วยุ
อันจะเป็นเหตุให้ตนเองกระทาในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
2.ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองใฝ่หาความรู้ให้กับตนเอง เพื่อนามา
ซึ่งการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
3. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะต้องตั้งอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
4.ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง จะต้องบริการด้วยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
5. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของผลงานอย่างคุ้มค่า

