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1. หลักกำรและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 การ
กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
โดยให้เทศบาลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของเทศบาลเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่ง
พนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการ
จัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล ให้เทศบาลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ข้อ 15 การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งใดเป็นตาแหน่ง
ระดับใดให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้นแล้วเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งตามที่ ก.ท. จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การ
ปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้า
ประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับ
เดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
๑.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา กาหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทา
แผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้เทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี วิเคราะห์อานาจหน้ าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความ
ต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่กา จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในช่วงระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา มีการกาหนดตาแหน่ง การจัด อัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดประเภท
ตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กา
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กา สามารถวางแผนอัตรากาลั ง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีป ระสิ ทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
2.7 เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่กาดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาบลแม่กาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่ อ ให้ เ ทศบาลต าบลแม่ กามี ก ารก าหนดต าแหน่ ง อั ตราก าลั ง ของบุ ค ลากรที่ ส ามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่กาที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตาบลแม่กา
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3. กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลแม่กา โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
ตาบลเป็นประธาน ปลัดเทศบาลตาบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1
วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลแม่ ก าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐ บาล
นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่กา เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลแม่กา
บรรลุ ต ามพั น ธกิ จ ที่ ตั้ง ไว้ จ าเป็ น ต้ อ งจั ดสรรอั ต ราก าลั ง ตามหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ หมาะสมกั บ เป้ าหมายการ
ดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์
ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรเข้ า มาร่ ว มในการพิ จ ารณา เพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้ เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพื่อให้ การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิ ด จะมี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และต้ น ทุ น ในการท างานขององค์ ก ร ดั ง นั้ น ในการก าหนดอั ต ราก าลั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-43.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของ
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการ
พิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรั บ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 ประเด็น
ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่ และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จ จุ บั น มี
ข้าราชการผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่รองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียเกี่ย วข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลั งขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดย
สมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมี
จานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน

-53.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนด
กรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานใน
เชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะ
นี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะ
งานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผน
กรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้ อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

3.1 วิเครำะห์ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำม
(1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการ นั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กา ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและองค์กร โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

-61. สำนักปลัดเทศบำล ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยการส่งเสริมให้
1. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง เทศบาลตาบลแม่กาได้มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม
ที่สามารถออกให้ความช่วยเหลือได้กรณีมีเหตุเพลิงใหม่ และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือ
2. ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม โดยการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. และออกให้
ความรู้ด้านการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย การอบรมให้ความรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่
3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยส่งเสริมด้านอาชีพ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส
4. บารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดย
การพื้น ฟูแหล่งเตาเผาเวี ย งบัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เช่นแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลอยกระทง รถน้าดาหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์
2. กองคลัง ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและได้
คานึ งถึงการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้า ง การตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
3. กองช่ำง ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยการส่งเสริมให้
1. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า โดยเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
สาหรับการดาเนินการก่อสร้างถนน และทางระบายน้าให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ และโดยการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ
2. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา โดยเทศบาลโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดทาโครงการขยายเขตประปา หรือการจัดทาโครงการประหาหมู่บ้าน
3. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น โดยการตั้งงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้กับ พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ออก
ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรณีชารุด
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยการส่งเสริมให้
1. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล โดยกองสาธารณสุขฯ ได้มีกรอบอัตรากาลังในส่วนของพนักงานขับรถบรรทุ กขยะและคนงาน
ประจารถบรรทุกขยะ เพื่อออกให้บริการจัดเก็บขยะให้กับราษฎร์ในพื้นที่ และถนน ทางเดินรวมถึงที่สาธารณะ
และจุดที่สาคัญต่าง ๆ ประกอบกับการออกให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ จะให้บริการพ่นหมอกควัน หรือ
ทรายอะเบท เพื่อกาจัดเพื่อป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลายในพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยง

-7(2) พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ซึง่ ตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มกี ารกาหนดอานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตาบลมีอานาจและ หนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กา ดาเนินการตามอานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง อาทิเช่นได้รับการถ่ายโอน พ.ร.บ.หอพัก จากพั ฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เนื่องจากในพื้นที่ ของตาบลแม่กามีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงทาให้พื้นที่
ของตาบลแม่กามีการก่อสร้างหอพักให้กับนักศึกษาซึ่งจะมีปริมาณหอพักเพิ่มขึ้นจานวนมาก และยังมีหอพัก
บางส่วนที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการหอพัก
(3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เทศบาลตาบลแม่กา ได้นาแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปรับใช้ในการ
บริหารงานให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง อาทิเช่น
1. การบริหารจัดการในองค์กร การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กร ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรอย่าง เป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกส่วนราชการ
(4) แผนพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำอำเภอ
วิสัยทัศนจังหวัด “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน” จังหวัด
พะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต ทางการเกษตรที่กอให
เกิ ด รายไดที่ สู ง ขึ้ น ภายใตการเชื่ อ มโยงศั ก ยภาพดานการคา การลงทุ น การท องเที่ ย ว
ความมั่ น คง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง มีความพรอมในการเปน ประชาคมอาเซียน
โดยการพัฒนามาตรฐานบุคลากรจังหวัดพะยาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการประชาชนใน
จังหวัดพะเยา ให้ได้รับในด้านการบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสังคม เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-8ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กา ได้ เ ล็ งเห็ นความส าคัญในการให้ บริก ารประชน และส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว และสังคมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การออกให้บริการจัดเก็บภาษีในหมู่บ้านโดยงาน
จัดเก็บภาษีจะดาเนินการจัดทาแผนการออกให้บริการ , การออกให้บริการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านจะให้บริการวัน
จันทร์ – วันเสาร์ , การออกให้บริการน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ , การออกสารวจและให้
ความช่วยเหลือกรณีมีเหตุเพลิงใหม้ อุทกภัย เป็นต้น และยังมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนโดยการจัดกิจกรรมอาเซียนในวันสาคัญต่าง ๆ มีแผนพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาเซียน
(5) แผนพัฒนำตำบล
เทศบาลตาบลแม่กา ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อนาแผนพัฒนา
ตาบลที่ไ ด้มาดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง การปฏิบั ติตามแผน ทั้ง ทางด้านการบริก ารสาธารณะ โครงสร้า งพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งเทศบาลตาบล
แม่กา ได้ดาเนินการในด้านต่าง ๆ
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ดาเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตาบลแม่กาได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
ตามกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ของ
ราษฎรให้การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและกาจัดโรคระบาดของพืช เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่า
2. การดาเนินงานด้านสังคม
- ได้ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านที่ยังขาด
แคลน รวมถึงส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตาบล เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น การจัดการอบรม
ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการตั้งด่านตรวจและตั้งเวรยาม เป็นต้น
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ได้ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก
- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน
4. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
- ได้ทาการก่อสร้างฝาย ขุดลอกลาเหมืองและคลองส่งน้าธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้า หมู่ที่
๗เพื่อให้มีน้าเพียงพอสาหรับการเพาะปลูก
5. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
- ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อ
ทรายอะเบทแจกจ่ายแก่ราษฎรในตาบลและออกทาการพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย
- ได้สนับสนุนงบประมาณการดาเนินการด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ตามนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

-96. การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ให้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการเมือง การปกครองและด้านกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
7. การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่
ยังขาดแคลน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก
- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
- ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
พื้นบ้าน
8. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ดาเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย
โดยฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูก ดูแลและ
บารุงรักษาต้นไม้
- ดาเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลตาบล แม่กาให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งสนองแนวพระราชดาริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
(6) นโยบำยของรัฐบำล
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายรัฐบาล เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ จานวน 11 ด้าน นั้น
เทศบาลตาบลแม่กา จึงได้นาแนวทางนโยบายขอรัฐบาลมาปรับใช้กับการบริหารงานของเทศบาลโดยส่ งเสริมให้
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดาเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและองค์กร
ดังนี้
1. ดาเนินโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
2. ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของตาบลแม่กา
3. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
อาเซียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ระบบ e-GP , e-Plan , E-laas ฯ
และต้องปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

-104. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
(7) นโยบำยผู้บริหำร
ผู้บริหารได้มีนโยบายหลักในการบริหารงานเทศบาลตาบลแม่กา ซึง่ เทศบาลตาบลแม่กา ได้
ดาเนินการ และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ดังนี้
1. แก้ไขปัญหาน้าอุปโภค บริโภค โดยการขยายเขตประปาภูมิภาคทั่วทั้งเขตเทศบาลตาบล
แม่กา หรือก่อสร้างระบบประปาตาบลแม่กา
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อเพิ่มแสงสว่างอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
แม่กา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร อปพร., อสม.
เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลแม่กาให้เกิดความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
6. พัฒนาแหล่งน้าและถนน สู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างครอบคลุมเต็มพื้นที่
7. ส่งเสริม ฟื้นฟู และสนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเป็นพลังใน
การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
(9) สภำพปัญหำในพื้นที่
สภาพปัญหาในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กา แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไม่สะดวก
เป็นดินลูกรัง ถนนบางแห่งชารุด
1.2 ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
1.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1.5 ปัญหาการระบายน้าของถนนในหมู่บ้าน
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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 ปัญหาด้านผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
3.3 ปัญหาด้านผู้สูงอายุไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีคนดูแล
3.4 ปัญหาประชากรแฝงที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ปัญหาการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง
คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
4.2 ปัญหาการขาดความรู้เข้าใจด้านกฎหมายท้องถิ่น
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติแห้งใน
ฤดูแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า
4.2 ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้าธรรมชาติแห้ง ไม่มีน้าสาหรับผลิต
น้าประปา หรือใช้ในการอุปโภคบริโภค
4.3 ปัญหาไฟป่า การเผาป่าในพื้นที่
4.4 ปัญหาการกาจัดขยะ การเก็บขยะในพื้นที่ ซึ่งนับวันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4.5 ปัญหาน้าเสียจากผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ การบุกรุกที่ป่าไม้ / ที่
สาธารณะของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งสภาพปัญหาต่างที่กล่าวมา เทศบาลตาบลแม่กา ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว แต่ยัง
ประสบปั ญหาในด้านขยะมูล ฝอยในพื้นที่ ซึ่งนับวันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตาบลแม่กาได้ดาเนินการ
ปรับปรุงบ่อขยะเพื่อรองรับปริมาณยะแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อเนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่ จานวนประชากรที่
มีมากขึ้น และเทศบาลตาบลแม่กา ได้ดาเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะที่ 1 โดยใช้หลักการ 3Rs
คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดประมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม
ประกอบพื้นทีตาบลแม่กาเป็นพื้นที่ป่า ในช่วงฤดูแล้งก็จะประสบปัญหาด้านไฟป่า ช่วงฤดูฝนก็
จะประสบปัญหาน้าท่วม ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กา ได้ให้งานป้องกันและรักษาความสงบ จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้า
รับ การฝึ กอบรม และจั ดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่เสี่ ยงภัย และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
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3.2 กรอบแนวคิดเรื่องวำงแผนอัตรำกำลัง
การวางแผนกาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กาลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ คุ้มกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
หรือไม่
2. มีแผนการพัฒนาคนอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพปฏิบัติงาน
3. อัตราการสูญเสียกาลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด
4. จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์กาลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผล
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
5. การสรรหาจะกระทาโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการขาดแคลน
กาลังได้อย่างดีที่สุด
วัตถุประสงค์การวางแผนกาลังคน
1. เพื่อให้ได้มาและธารงรักษากาลังคนไว้ในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
2. ใช้อัตรากาลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกาลังคน
4. เป็นจุดเริ่มต้นในการทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพกาลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การเกลี่ย
กาลังคน

3.3 กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
3.3.1 แนวคิดเรื่องกำรจัดประเภทของบุคลำกรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลั งแต่ล ะประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลตาบลแม่กา ดังนี้
 พนั ก งำนเทศบำล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงาน
ที่มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนด
ตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อานวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี

-13พนักงำนจ้ำง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
กาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลตาบลแม่กาเป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัย
หลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ


3.3.2 แนวคิดเรื่องกำรกำหนดสำยงำนและตำแหน่ง
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ให้ ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลตาบลแม่กามากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ
กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลตาบลแม่กา ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถ
บริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ
วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สำนักปลัดเทศบำล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักปลัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผนนโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
แต่ล ะสายงาน เพื่อให้ พนั กงานแต่ล ะตาแหน่ งสามารถปฏิบัติ งานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่ำ ง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่ ว นวุ ฒิ การศึกษา ที่ใช้ใ นการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการ
สาธารณสุข ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่
ละสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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3.3.3 แนวคิดในกำรวิเครำะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

Forecast

•

•
•

•


•

•

Issues

•

FTE

360



Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast



จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลแม่กา ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง อย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้ อ งสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิ ติ ที่ ยื น ยั น ตรงกั น เช่ น เดี ย วกั น กั บ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิ ติ ก ารพิ จ ารณาอั ต ราก าลั ง ด้ า นบนนั้ น สามารถน ามาสร้ า ง “กรอบแนวความคิ ด การ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure

Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science



-15เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตรากาลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้ำนที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการเทศบาลตาบลแม่กา บรรลุผล
ตามพัน ธกิจ ที่ตั้งไว้ จ าเป็ น ต้องจั ดสรรอัตรากาลั ง ให้ เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ เทศบาลตาบลแม่กา จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
ต้น
กระจกด้ำนที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานของเทศบาลตาบลแม่กา ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการ
พิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ เทศบาลตาบลแม่กา ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ละส่ว น
ราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนั กงานจ้ างทั่ว ไป ตามล าดับ การกาหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจานวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝ่าย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อานวยการกอง ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายนั้น
กระจกด้ำนที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อน
จะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจำรณำงำนพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง ในสำยงำนว่ำ
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่

-16o พิจำรณำปรับเปลี่ยนสำยงำนเมื่อพบว่ำ
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่ส อดคล้องกับงานหลักของเทศบาลตาบลแม่กา ไม่มี
ภาระงาน/ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งอาศั ย สายงานดั ง กล่ า ว / หรื อ ทดแทนด้ ว ย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำรคิดปริมำณงำนแต่ละส่วนรำชกำร
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตาบลแม่กา ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จำนวนวันปฏิบัติรำชกำร 1 ปี x 6 = เวลำปฏิบัติรำชกำร
แทนค่ำ
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นำที
หมำยเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้ ำ นที่ 4Driver: เป็ น การน าผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง เทศบาลต าบลแม่ ก า
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตาบลแม่กา มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคน ที่ต้องใช้
สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลแม่กา (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้ำนที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่ งงานในแต่ล ะส่ ว นราชการนั้ น จะมีผ ลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลั งเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กา พิจารณา
ทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ก ำ ร เ ก ษี ย ณ อ ำ ยุ ร ำ ช ก ำ ร เ นื่ อ ง จ า ก เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ม่ ก า
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้

-17 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำประกอบกำรพิจำรณำ โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรีตาบลแม่
กา รองนายกเทศมนตรี ตาบลแม่กา ปลัดเทศบาลตาบลแม่กา และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ
การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลแม่กา เป็นการวางแผนและ
เตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้ำนที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ เทศบาลตาบลขนาด
เดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลตาบลท่าวังทอง ซึ่งเทศบาลตาบลท่าวังทอง ซึ่งเป็นเทศบาลขนาด
เดียวกัน และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
กำรเปรียบเทียบกับกรอบอัตรำกำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง
หากเปรียบเทียบกับอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กับเทศบาลตาบลท่าวังทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเดียวกัน และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ลาดับ
รายการ
1
ส่วนราชการ

2

3
4

5

6

เทศบาลตาบลแม่กา
มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1 สานักปลัด
2 กองคลัง
3 กองช่าง
4 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
จานวนพนักงานเทศบาล
จานวน 51 อัตรา ดังนี้
1 ปลัด
1 สานักปลัด 22 อัตรา
2 กองคลัง
11 อัตรา
3 กองช่าง
11 อัตรา
4 กองสาธารณสุขฯ 6 อัตรา
ลูกจ้างประจา
จานวน - คน
จ านวนพนั ก งานจ้ า งตาม จานวน 30 อัตรา
ภารกิจ
-สานักปลัด 16
กองคลัง 6
กองช่าง6
กองสาธารณสุขฯ 2
จานวนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 31 อัตรา
-สานักปลัด 10
กองคลัง 2
กองช่าง 2
กองสาธารณสุขฯ 17
งบประมาณรายจ่า ยประจาปี 86,000,000 บาท
งบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตาบลท่าวังทอง
มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1 สานักปลัด
2 กองคลัง
3 กองช่าง
4 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
จานวน 37 อัตรา ดังนี้
1 ปลัด
1 สานักปลัด 17 อัตรา
2 กองคลัง
10 อัตรา
3 กองช่าง
6 อัตรา
4 กองสาธารณสุขฯ 3 อัตรา
จานวน - คน
จานวน 10 อัตรา
-สานักปลัด 6 อัตรา
กองคลัง 1 อัตรา
กองช่าง 2 อัตรา
กองสาธารณสุขฯ 1 อัตรา
จานวน 31 อัตรา
-สานักปลัด 10 อัตรา
กองคลัง
2 อัตรา
กองช่าง
2 อัตรา
กองสาธารณสุขฯ 17 อัตรา
73,570,512 บาท
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จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กา มีจานวนมากกว่าจานวนบุคลากรของเทศบาล
ตาบลท่าวังทอง โดยบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กามีรวมทั้งสิ้น 112 อัตรา และเทศบาลตาบลท่าวังทองมี
จานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 71 อัตรา , งบประมาณรายรับ – รายจ่าย เทศบาลตาบลแม่กาก็มีงบประมาณที่
มากกว่าเทศบาลตาบลท่าวังทอง คือเทศบาลตาบลแม่กามี 86,000,000 บาท และเทศบาลตาบลท่าวังทอง
มี 73,571,512 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลแม่กาก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง
กว่าเทศบาลตาบลท่าวังทองเช่นเดียวกัน คือ เทศบาลตาบลแม่กา 28.82 เทศบาลตาบลท่าวังทอง 27.90
เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่กา กับเทศบาลตาบลท่า วังทองจะเห็นได้ว่ามีจานวนและ
ตาแหน่งที่แตกต่างกันอยู่หลายตาแหน่ง หลายอัตรา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบตาแหน่งและงานที่แตกต่างกันในแต่
ละกองได้ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่งที่แตกต่างกันของเทศบาลตาบลแม่กากับเทศบาลตาบลท่าวังทองอย่างเห็นได้ชัด
โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นตาแหน่งของพนักงานจ้าง ซึ่งภารกิจของสานักปลัดเทศบาลที่แตกต่างคือเรื่องของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลแม่กาจะมีพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 2 อัตรา แต่
เทศบาลตาบลท่าวังทองไม่มีอัตราในตาแหน่งนี้ รวมถึงตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้าฯ และพนักงานประจา
รถบรรทุกน้า เนื่องจากภารกิจในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลแม่กาตลอดทั้งปี
ค่อนข้างมาก เพราะพื้นที่ของตาบลแม่กาเป็นตาบลที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีพื้นที่กว้างกว่าพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลท่าวังทอง รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของมหาวิท ยาลัยถึง 2 แห่ง มีประชากรและจานวนครัวเรือนค่อนข้างมาก
หากในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ามักจะเป็นปัญหาที่สาคัญ รวมถึงงานที่ทางเทศบาลต้องรับผิดชอบใน
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กาต้องทาการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ
จึงทาให้ตาแหน่งของงานด้านนี้ของเทศบาลตาบลแม่กาจึงมีมากกว่าเทศบาลตาบลท่าวังทอง

-192. กองคลัง

ตาแหน่งที่แตกต่างกันในกองคลังที่ชัดเจนคือตาแหน่งในฝ่ายพัฒนารายได้ของเทศบาลตาบลแม่กามี
แต่เทศบาลตาบลท่าวังทองไม่มีคือตาแหน่ง นายช่างสารวจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผู้ช่ วยนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่กาให้ความสาคัญกับการจัดเก็บรายได้ค่อนข้างมากเพราะพื้นที่ของ
ตาบลแม่กาเป็ นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เป็นเมืองที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกิดหรือก่อสร้างห้อ งพัก โรงแรม หอพักหรือบ้านพักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆ
กับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ตาบลแม่กาจะมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
พะเยาขนาด 700 เตียงเกิดขึ้น ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่กาจึงให้ความสาคัญกับตาแหน่งด้านการจัดเก็บรายได้
เป็นอย่างมาก รวมถึงยังให้ความสาคัญกับการสารวจข้อมูล หรือใช้ความรู้และประโยชน์จากตาแหน่งนายช่าง
สารวจในเรื่องการจัดเก็บรายได้อีกด้วย
3. กองช่าง
ในกองช่างตาแหน่งที่เทศบาลตาบลแม่กามีมากกว่าของเทศบาลตาบลท่าวังทองคือ นายช่างโยธา
เทศบาลตาบลแม่กามี 4 อัตรา แต่เทศบาลตาบลท่าวังทองมี 3 อัตรา และตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาด
เบาเทศบาลตาบลแม่กามี 2 อัตรา แต่เทศบาลตาบลท่าวังทองไม่มี ดังที่ทราบว่าพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่กา
จะมากกว่าพื้นที่ของเทศบาลตาบลท่าวังทอง รวมถึงมีงบประมาณที่มากกว่า จึงทาให้ปริมาณงานในเรื่องของกอง
ช่างจึงมากกว่าทั้งในเรื่องของงานก่อสร้าง ด้านไฟฟ้าและด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งงานทางด้านนี้เป็นงานที่
เทศบาลตาบลแม่กาจะต้องดาเนินการเพื่อทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก ความ
ปลอดภัยมากขึ้น และดีขึ้น
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาบลแม่กาที่ต้องรับภาระในการดูแลเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม เรื่องสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนตาบลแม่กาที่มีทั้งพื้นที่และประชากรที่มากกว่าเทศบาลตาบลท่า
วังทอง จึงทาให้อัตราตาแหน่งในกองสาธารณสุขฯของเทศบาลตาบลแม่กาจึงมีมากกว่าเทศบาลตาบลท่า วังทอง
เช่นในตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และคนงานประจารถบรรทุกขยะ ซึ่งเทศบาลตาบลแม่กามีรถบรรทุก
ขยะที่ต้องใช้ปฏิบัติภารกิจจานวน 3 คัน รวมถึงมีตาแหน่งคนงานทั่วไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการใช้
แรงงานปฏิบัติภารกิจในกองสาธารณสุขฯ จานวน 5 อัตราแต่เทศบาลตาบลท่าวังทองไม่มีบุคลากรในตาแหน่งนี้

ขอบเขตและแนวทำงจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2561-2563
1. วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลแม่ กา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่กา นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กา
๒. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ

-204. กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลแม่กา โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้อง
ปฎิบัติอย่างแท้จริงและต้องคานึงถึงโครงการส่วนราชการและจานวนข้าราชการ ในเทศบาลประกอบการกาหนด
ประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
๕. กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล
ตาบลแม่กา
6. จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
7. ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ควำมสำคัญของกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังคน
การวางแผนกาลั งคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลั งคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
หน่ ว ยงานและส่ งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้ มเหลวของ เทศบาลตาบลแม่ กา การกาหนดอัตรา
กาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้เทศบาลตาบลแม่กา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้เทศบาลตาบลแม่ กา สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ เทศบาลตาบลแม่กาสามารถวางแผน
กาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่เทศบาลตาบลแม่กา จะ
เผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2) ทาให้ ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลตาบลแม่ กา จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลแม่ กา ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของเทศบาล
ตาบลแม่กา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างกาลังคน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลง
ได้
5) ช่วยให้เทศบาลตาบลแม่ กา สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและเทศบาลตาบลแม่กาบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-216) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตาบลแม่กา เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7) ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่ เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกาหนด
กรอบอัตรากาลังจะน าไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคล
บรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติ งาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสื บทอดตาแหน่ง การจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น
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4. สภำพปัญหำของพื้นที่และควำมต้องกำรของประชำชน
เพื่อให้การวางแผนกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลแม่กามีความครบถ้วนสามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลแม่กาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลแม่กาโดยการทาประชาคมหมู่บ้านว่ามีปัญหาอะไร และความต้องการให้เทศบาลตาบลแม่กา
ดาเนินการแก้ไขในเรื่องใด
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลแม่กา แบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1 สภำพปัญหำของพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไม่สะดวก
เป็นดินลูกรัง ถนนบางแห่งชารุด
1.2 ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
1.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
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 ปัญหาด้านผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
3.3 ปัญหาด้านผู้สูงอายุไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีคนดูแล
3.4 ปัญหาประชากรแฝงที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ปัญหาการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง
คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
4.2 ปัญหาการขาดความรู้เข้าใจด้านกฎหมายท้องถิ่น
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติแห้งใน
ฤดูแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า

-234.2 ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้าธรรมชาติแห้ง ไม่มีน้าสาหรับผลิต
น้าประปา หรือใช้ในการอุปโภคบริโภค
4.3 ปัญหาไฟป่า การเผาป่าในพื้นที่
4.4 ปัญหาการกาจัดขยะ การเก็บขยะในพื้นที่ ซึ่งนับวันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4.5 ปัญหาน้าเสียจากผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่
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 ต้องการให้จัดหาแหล่งน้า 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 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม
4.2 ต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้กับผู้นา
หรือประชาชนในพื้นที่
4.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นาหรือ
คณะกรรมการในเรื่องการพัฒนา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานกลุ่ม
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้าที่กักเก็บน้า

-245.2 ต้องการให้มีการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
5.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีป่าทดแทน
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
เทศบาลต าบลแม่ ก าได้ วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบล จาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
โดยการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่กานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล
แม่กา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กาจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลแม่กายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ
นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม ซึ่งการ
วิเคราะห์ภารกิจในครั้งนี้ได้ ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตาบลแม่กามีอานาจ
หน้ า ที่ ที่ จ ะเข้ า ไปด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนิ นการตามภารกิจตามหลัก Swot เทศบาล
ต าบลแม่ ก า ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 การจัดหาที่กักเก็บน้าแจกจ่ายในครัวเรือน การก่อสร้างระบบ
ประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน
(4) การจัดให้มีตลาด
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดในพื้นที่
(5) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน

-265.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการ ได้แก่ การกาจัดลูกน้ายุงลาย ฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุขบ้า
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยเทศบาลตาบลแม่กาจะได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น
2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยาเสพติด อื่นๆ
(2) การป้องกัน การบาบัดโรคการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาลภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2. สนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภค
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร
4. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะใน
การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง
5. พัฒนาเครือข่ายประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ
ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกากับดูแลและคุ้มครอง
สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
7.ร่วมมือกับอนามัยในด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
และป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัย
8.โครงการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
9.โครงการฝึกอาชีพหลังการบาบัด
10. ออกข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. สารวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขนึ้ ไป ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตตาบลแม่กา เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ
2. ให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสประจาตาบล และ
สนับสนุนงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรือสมาคม เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
5. โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

-27(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดถนนและที่สาธารณะ
2. ตัดหญ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน หรือที่สาธารณะ
(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์รวมและตลาดจาหน่าย
2. ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(6) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถานภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดสร้างเตาเผาไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(7) การจัดให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการ ได้แก่
1.จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนในพื้นที่
(8) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎรภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝึกอาชีพโดยประสานแผนการฝึกอาชีพกับศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลแม่กา
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ ธนาคารชุมชน ตามความต้องการของประชาชนและ
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. จัดทาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้นส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่
5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเป็นฐาน
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ประสานงาน เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยตลอด
24 ชั่วโมง
3. จัดตั้งทีมกู้ภัยประจาตาบลตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น
เป็นประจาทุกปี เช่น การซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เป็นต้น

-28(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กา ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 แห่งโดยการสร้างระบบภาคีเครือข่ายชุมชน
เช่น เจ้าหน้ าที่ตารวจ เจ้ าหน้าที่งานป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑ์เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
2. จัดทาแผนหลักในการป้องกันและแผนสารองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตาบล
แม่กา
5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา และประสานการจัดทาแผนพัฒนา
ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.จัดตั้งตลาดกลางประจาตาบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าของประชาชน เพิ่ม
อานาจการต่อรอง และสร้างมูลค่าของสินค้า
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1.สารวจแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลและร่วมกับตาบลอื่นเพื่อกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยว
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลได้แก่ เตาเผาเวียงบัว อ่างเก็บน้าแม่ตา
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. จัดตั้งศูนย์สืบค้นข้อมูลทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาและค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตในระดับชุมชนหมู่บ้าน
4. จัดทาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้น
5.5

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ทางด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน และน้า
3. สนับสนุนการปลูกป่าชุมชน

-29(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. สนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดปัญหาน้าในลาคลองเน่าเสีย
2. ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวม
3. จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวมบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. เก็บขยะและกาจัดขยะมูลฝอยภายในตาบล
2.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย สนับสนุนให้มีการทาปุ๋ยหมักจากเศษขยะในทุกชุมชน
3. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้การฝังกลบ และเผาทาลายให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการให้ความเหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ภารกิจที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้
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. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
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

-30(3) สนับสนุนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือหน่วยงานอื่น
(4) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลแม่กา
(5) ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาล
กับผู้บริหาร
(6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
วิเครำะห์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่กำด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตาบลแม่กา เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ส่วนต้นทุน
อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
6. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
7. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง บางโครงการเทศบาลตาบลแม่กาสามารถดาเนินการได้แต่
บางโครงการไม่สามารถดาเนินโครงการเองได้
2. งบประมาณของเทศบาลตาบลแม่กามีอยู่อย่างจากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจานวน
มากทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-313.
4.
5.
6.
7.

การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
ประชาชนมีรายได้ต่าแต่ค่าครองชีพสูง

โอกำส (Opportunity=O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
3. กฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน
4. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ
5. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ เทศบาลตาบลแม่กายังไม่มีความ
ชานาญและบุคลากร
2. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่า
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนั บสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
อย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี
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1. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม
3. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
โอกำส (Opportunity=O)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน 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 จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
5. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจานวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว
6. ไม่มีการรณรงค์ปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกำส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
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1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน 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. เทศบาลมีอานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทาให้เกิดความคล่องตัวและเกิดพัฒนาในทุก
ด้าน
3. เทศบาลตาบลแม่กามีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ทาให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปเขต
อื่น ๆ ได้สะดวกปลอดภัย
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
1. การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่
ทั่วถึง
2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถนามาปฏิบัติได้ทั้งหมด
3. ปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ในพื้นที่
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2. บุคลากรเทศบาลตาบลแม่กา มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. ประชาชนภายในตาบลแม่กาค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี สามารถจะเข้ามา
เป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของราชการได้
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1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โอกำส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น จะทาให้การบริหารงานของเทศบาลมีศักยภาพมาก
ขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นาไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลแม่กา เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
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6. ภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่เทศบำลตำบลจะดำเนินกำร
ภำรกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานก่อสร้างถนน งานทางระบายน้า งานไฟฟ้า
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานกาจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาในรูปแบบของประชาคม
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินในเขตพื้นที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ภำรกิจรอง
1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี ได้แก่ งานส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น การรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ได้แก่ งานสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ
3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมีส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ งานการจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

-367. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรกำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลัง

ปัญหำในกำรกำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลัง
จากสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่กา ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าตาบลแม่กาเป็นตาบลที่มี
พื้นที่ค่อนข้างกว้างคือ รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดถึง 131.696 ตารางกิโลเมตร และมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่
2 แห่ง ส่งผลทาให้เกิดการขยายตัวของเมืองในพื้นที่มาก ภารกิจงานต่างๆ ในแต่ละปีจึงเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับ
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลังและ
การจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
4. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ในการปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุก
ระดับ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร
เหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
เทศบาลตาบลแม่กา เป็นเทศบาลขนาดกลาง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 51 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
จานวน 5 อัตรา อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 30 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 31 อัตรา รวม
กาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 112 อัตรา จากแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ที่ผ่านมา เทศบาลตาบล
แม่กา มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลค่อนข้างสูง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละ
ส่วนราชการ ซึ่งสามารถแยกปัญหาของแต่ละส่วนราชการดังนี้

-371. สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่กา มีโครงสร้างส่วนราชการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอานวยการ,
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และฝ่ายธุรการ มีอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จานวน 22
อัตรา พนักงานครูเทศบาล จานวน 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 16 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 10
อัตรา มีการกาหนดโครงสร้าง ส่วนราชการถูกต้องและเหมาะสม คือ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทางบประมาณ งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พนักงานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่มี อยู่ เมื่อพิ จ ารณาปริ ม าณงานและคุ ณภาพของงานกับ จานวนบุคลากรในส านัก ปลั ด สามารถปฏิบั ติ
ภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ประกอบกับพนักงานจ้างยังมีตาแหน่ง
ว่างอีก 1 อัตรา จึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดบุคลากรเพิ่ม
2. กองคลัง มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานคลังและฝ่ายพัฒนารายได้
มีอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จานวน 11 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ซึ่งมีจานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงานที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาปริมาณ
งานและคุณ ภาพของงานกับ จ านวนบุ คลากรในกองคลั งสามารถปฏิบัติ ภ าระหน้าที่ ได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบกับพนักงานจ้างยังมีตาแหน่งว่างอีก 1 อัตรา ดั งนั้น กองคลังจึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดบุคลากร
เพิ่ม
3. กองช่าง มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝ่าย คือฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และฝ่ายการ
โยธา มีอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จานวน 9 อัตรา มีตาแหน่งว่างจานวน 2 อัตรา คือ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา และนายช่างโยธา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง จึงทาให้ปริมาณงาน
ของผู้อานวยการกองช่างเพิ่มมากขึ้น พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา เมื่อ
พิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจานวนบุคลากรของกองช่าง ยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดบุคลากรเพิ่ม
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข และฝ่ายบริการสาธารณสุข มีกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล จานวน 6 อัตรา มีตาแหน่งว่าง
จานวน 2 อัตรา คือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง จึงทาให้ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ต้องรับผิดชอบดูงานทั้ง 2 ฝ่าย พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับ
จานวนบุคลากรของกองช่าง ยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพนักงานจ้างยังมี
ตาแหน่งว่างอีก 2 อัตราจึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดบุคลากรเพิ่ม
ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการและการกาหนดอั ตรากาลังของเทศบาลตาบลแม่กา ในภาพรวม
ทั้งหมดที่เป็นปัญหาในปีที่ผ่านและปัจจุบัน คือหน่วยงานประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้นาเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์
มาตราในงบประมาณรายจ่ า ย ท าให้ ว งเงิ นงบประมาณรายจ่ ายสู ง ขึ้น ส่ ง ผลให้ เมื่ อ น าภาระค่า ใช้ จ่า ยด้ า น
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลดต่าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลที่แท้จริง เทศบาลตาบลแม่กาจึงต้องตระหนักและพึงระวัง หากในอนาคตเกิด การเปลี่ยนแปลง
การเรียกชื่อเงินอุดหนุนและ/หรือการกาหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายขึ้นอาจทาให้ฐาน

-38งบประมาณรายจ่ายเปลี่ย นแปลงทาให้ ภ าระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 40 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จากปั ญหาดั งกล่ าวคณะกรรมการจัดทาแผนอั ตรากาลั ง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 2563) จึ งได้วิเคราะห์ ค่างานและปริ มาณงานกาหนดตาแหน่งที่มีความจาเป็นและต้องการอย่างแท้จริงให้
สอดคล้องกับภารกิจอานาจหน้าที่ปัจจุบันและเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลตาบลแม่กา ต่อไป
ทั้งนี้เทศบาลได้พิจารณาจากสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ ดังรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ ง หรื อจ านวนคนในกรณี ที่ป ริ มาณงานเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ง จากข้อมู ล ดั งกล่ าว อาจนามาค านวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้

-39- , -43
สถิติปริมาณงานทุกสานัก กอง
เทศบาลตาบลแม่กา

-44จากการวิเคราะห์อัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา
เราสามารถจาแนกว่าต้องการอัตรากาลังคนเป็นประเภทสายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-458.โครงสร้ำงกำรกำหนดส่วนรำชกำร
จากการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลแม่กาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และ
ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 ทาให้เทศบาลตาบลแม่กา นาผลการ
วิเคราะห์มาจัดทากรอบโครงสร้างส่วนราชการ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
8.1 โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลตำบลแม่กำ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
1. สำนักปลัดเทศบำล
1.1 ฝ่ำยอำนวยกำร
1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
1.1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.1.5 งานจัดทางบประมาณ
1.1.6 งานนิติการ
1.1.7 งานประชาสัมพันธ์
1.1.8 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
1. สำนักปลัดเทศบำล
1.1 ฝ่ำยอำนวยกำร
1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์
1.3.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3.4 งานจัดทางบประมาณ
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
6. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ และ
วัฒนธรรม
ข้อ๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ๒.๒ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ๒.๓ ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่

ข้อ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ข้อ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
ข้อ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุม่ เป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

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

-46โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน (ต่อ)
1.2 ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ
1.2.1 งานรักษาความสงบ
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.3 งานทะเบียนราษฎร์

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่ (ต่อ)
1.2 ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ
1.2.1 งานรักษาความสงบ
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.3 งานทะเบียนราษฎร์

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

1.3 ฝ่ำยธุรกำร
1.3.1 งานธุรการ
1.3.2 งานสารบรรณ
1.3.3 งานกิจการสภา
1.3.4 งานเลขานุการ

1.3 ฝ่ำยธุรกำร
1.3.1 งานธุรการ
1.3.2 งานสารบรรณ
1.3.3 งานกิจการสภา
1.3.4 งานเลขานุการ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ข้อ5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

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 กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ สร้าง
หลักประกันความมัน่ คง

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

-47โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน (ต่อ)

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่ (ต่อ)

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

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

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข
4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4.1.4 งานรักษาความสะอาด

1. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3.1 อนุรักษ์และบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ความยั่งยืน
ข้อ 3.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 3.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
บริหารจัดการด้านมลภาวะ

5. หน่วยตรวจสอบภำยใน

5. หน่วยตรวจสอบภำยใน

4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
4.2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
4.2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค
4.2.4 งานสัตวแพทย์
4.2.5 งานธุรการ

1.ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ข้อ5.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

-48๘.๒ กำรวิเครำะห์กำรกำหนดตำแหน่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกิน กว่างาน หรือคนขาดแคลนส่ ว นใด เพื่อนาข้อมูล มาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้ เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทำงกำรวิเครำะห์กำรใช้กำลังคน 10 ประกำร
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการ
แทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร

-49การกาหนดตาแหน่ง
ส่วนราชการ

ภารหน้าที่ความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

สานักปลัดเทศบาล

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
โดยทั่วไปของกอง หรือส่วนราชการใดใน
เทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการในสานักปลัดเทศบาล ออกเป็น
3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอานวยการ , ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ และฝ่ายธุรการ

ภารกิจของสานักปลัดเทศบาลที่
ประกอบด้วยฝ่าย 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
อานวยการ , ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ และฝ่ายธุรการ จะเห็นได้ว่า
-ฝ่ายอานวยการ มีข้าราชการ จานวน
13 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 10
โดยปรากฏตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง
3 ปี ซึ่งแต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่าย
อานวยการต้องดาเนินการแล้ว
-ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มี
ข้าราชการ จานวน 4 อัตรา พนักงาน
จ้าง จานวน 12 โดยปรากฏตามเอกสาร
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งแต่ละตาแหน่ง
ได้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบต้อง
ดาเนินการแล้ว
-ฝ่ายธุรการ มีข้าราชการ จานวน 3
อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 4 โดย
ปรากฏตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ซึง่ แต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่ายธุรการต้อง
ดาเนินการแล้ว
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่า
อัตรากาลังที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการแล้ว จึงเห็นควรว่าระหว่างปี
2561 - 2563ให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลแม่กา สามารถปรับ
เกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบาย
ของจังหวัด/นโยบายของผู้บริหารได้

-50ส่วนราชการ
กองคลัง

ภารหน้าที่ความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจ่ า ย
การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ
ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การ
จัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการ
จัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และ
รายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทา
งบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตาบล และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยมี การแบ่ ง ส่ ว นราชการในส านั กกองคลั ง
ออกเป็ น 2 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริ ห ารงานคลั ง
และฝ่ายพัฒนารายได้

ภารกิจของกองคลังที่ประกอบด้วยฝ่าย 2
ฝ่าย คือ ฝ่ายอานวยการบริหารงานคลัง
และ ฝ่ายพัฒนารายได้ จะเห็นได้ว่า
-ฝ่ายบริหารงานคลัง มีข้าราชการ จานวน
6 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 4 โดย
ปรากฏตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ซึง่ แต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริหารงาน
คลังต้องดาเนินการแล้ว
-ฝ่ายพัฒนารายได้ มีข้าราชการ จานวน
4 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 4 โดย
ปรากฏตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ซึง่ แต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่ายพัฒนารายได้
ต้องดาเนินการแล้ว
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่า
อัตรากาลังที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการแล้ว จึงเห็นควรว่าระหว่างปี
2561 - 2563ให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลแม่กา สามารถปรับ
เกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบาย
ของจังหวัด/นโยบายของผู้บริหารได้

-51ส่วนราชการ
กองช่าง

ภารหน้าที่ความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

มีห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ การส ารวจ
ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจั ดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัส ดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุ ง งานแผนงาน ด้ า นวิ ศ วกรรม
เครื่ องจั กรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ในกองช่าง ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง และฝ่ายการโยธา

ภารกิจของกองช่างที่ประกอบด้วยฝ่าย
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
และ ฝ่ายการโยธา จะเห็นได้ว่า
-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มี
ข้าราชการ จานวน 5 อัตรา
พนักงานจ้าง จานวน 3 โดยปรากฏ
ตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ซึง่ แต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้างต้องดาเนินการแล้ว
-ฝ่ายการโยธา มีข้าราชการ จานวน
5 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 5
โดยปรากฏตามเอกสารกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งแต่ละตาแหน่งได้
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ฝ่ายการโยธาต้อง
ดาเนินการแล้ว
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่า
อัตรากาลังที่มีอยู่ มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการแล้ว จึงเห็นควรว่าระหว่าง
ปี 2561 - 2563ให้คงอัตรากาลังไว้
เท่าเดิม ทั้งนี้ เทศบาลตาบลแม่กา
สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้
สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบาย
ของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัด/
นโยบายของผู้บริหารได้

-52ส่วนราชการ
ภารหน้าที่ความรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัย
และสิ่งแวดล้อม งานดูแลรักษาความสะอาด
งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์
งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานเผยแพร่และ
ฝึกอบรม งานธุรการในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการใน
กองช่าง ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข และฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่
ประกอบด้วยฝ่าย 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข และ ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข จะเห็นได้ว่า
-ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีข้าราชการ
จานวน 2 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน
16 โดยปรากฏตามเอกสารกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งแต่ละตาแหน่งได้
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้องดาเนินการ
แล้ว
-ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีข้าราชการ
จานวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง จานวน 3
โดยปรากฏตามเอกสารกรอบอัตรากาลัง 3
ปี ซึ่งแต่ละตาแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขต้องดาเนินการแล้ว
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่า
อัตรากาลังที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
แล้ว จึงเห็นควรว่าระหว่างปี 2561 2563ให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม ทั้งนี้
เทศบาลตาบลแม่กา สามารถปรับเกลี่ย
อัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัด/
นโยบายของผู้บริหารได้
เมื่อเทศบาลตาบลแม่กา ได้ทาการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งทาให้
ทราบว่าเทศบาลตาบลแม่กาในช่วงปี 2561 – 2563 เห็นว่าอัตรากาลังของเทศบาลตาบลแม่กาตาม
โครงสร้างส่วนราชการทั้ง 4 กอง มีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการขอกาหนด
อัตรากาลังเพิ่มแต่อย่างใด และได้จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลตาบลและพนักงานจ้างที่จะดาเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลแม่กา และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบล
แม่กา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปีดังนี้

-53- - -57กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563

(ใช้ Excel)

-58- , -649.ภาระค่าใช้จ่ายฯ

(ใช้ Excel) หน้า )

-65- } -7310.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตาบลแม่กา

-74- ,-8211. บัญชีจัดคนฯ

(ใช้ Excel) หน้า )

-8312. แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลแม่กำ
เทศบาลตาบลแม่กา กาหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว
เทศบาลตาบลแม่กา ยังตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้พัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือการ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้
1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ในการทางาน
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงาน
รัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่าย
2. เทศบาลจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ทางาน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้ อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาส
ตอบโจทย์การทางานร่วมกัน เทศบาลตาบลแม่กา มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่กา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ จึงได้วางแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561 - 2563) โดยการกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานการจั ด ท าระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
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 แผนงานสร้างแรงจูงใจในการทางานหรือมีการยกย่องชมเชยในการทางาน

-84วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลแม่กา
“สามัคคีร่วมใจ ทันสมัยทักษะดี รับผิดชอบหน้าที่ ลาเลิศคุณธรรม”
สามัคคีร่วมใจ (U : UMTY)
: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลแม่กา
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
รับผิดชอบหน้าที่ (A : Accountability)
: จิตสานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของเทศบาลตาบลแม่กา

ล้ำเลิศคุณธรรม (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 โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลตาบลแม่กา ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
ดาเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทางาน
ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
 บุคลากรเทศบาลตาบลแม่กาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ
 ระบบการพัฒนากาลังคนเทศบาลตาบลแม่กามีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลแม่กาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

-85 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด เทศบาลตาบลแม่กา มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรวิเครำะห์กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ตาบลแม่กา
4. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญในการพัฒนาคน โดยการกาหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้
ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโท
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากเทศบาลมีแนวโน้มที่จะปรับเป็นเทศบาลกลางใน
อนาคต
6. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สานักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. พื้นที่ในสานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากร และยังไม่มีความสะดวกในการ
ให้บริการ
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

-86ควำมต้องกำร/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 ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง จั ด ท าเป้ า หมายการท างานและวั ด ผลงานของตั ว บุ ค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของพนักงำนเทศบำลในกำรพัฒนำบุคลำกร
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. ช่วยธารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ควำมต้องกำรควำมตำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร
2. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
3. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
4. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ทั้งนี้เทศบาลตาบลแม่กาได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
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1. หลั กสู ตรความรู้ พื้น ฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านความรู้ทั่ว ไปในการปฏิบัติงานได้แก่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่ว ไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีผลสาเร็จตรงตามเป้าหมายระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. หลักสูตรความรู้และทั กษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ งานด้าน
ช่าง งานด้านบัญชี งานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. หลั กสู ตรด้านการบริ ห าร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
13. ประกำศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล
เทศบาลตาบลแม่กา ได้จัดทาประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ
หน่วยงาน มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อานวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม
ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน แลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ในระหว่างการประกาศใช้บั งคับ แผนอัต รากาลั ง 3 ปี เทศบาลตาบลจะต้ องทาการปรับปรุ งแผน
อัตรากาลัง 3 ปี กรณีมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลเพิ่มขึ้นใหม่ นอกเหนือจากที่ กาหนดในแผนอัตรากาลัง
เพื่อรองรับภารกิจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
2.1 การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
2.2 การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
2.3 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
2.4 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงานหรือระดับตาแหน่ง
2.5 การยุบเลิกตาแหน่ง
3. ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุ บเลิก
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ตาแหน่ง ตามข้อเสนอเทศบาลตาบล หากคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจั งหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) เห็น ชอบตามข้อเสนอเทศบาลตาบลถื อได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของเทศบาลตาบล และเทศบาลตาบลยืนยันข้อเสนอนั้น ให้เสนอผ่านคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ให้ความเห็นชอบต่อไป
4. การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้ดาเนินการโดยยึดกรอบ
อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ของเทศบาลตาบลเป็นเกณฑ์หากมีเหตุผลและความจาเป็นที่จ ะขออนุมัติ
นอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
5. การขออนุ มัติยุ บเลิ กตาแหน่งและเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้ พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จาเป็นในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ
6. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้าน
ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงาน
นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหางานล้นมือหรือปัญหาอื่นตามมา
7. การขออนุ มั ติ ยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง และเปลี่ ย นแปลงกั บ ต าแหน่ ง ให้ พิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ กั บ ความ
เหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย
8. ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งและการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ให้เทศบาลตาบลชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เหตุ ผ ลและความจ าเป็นการของกาหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ หรือขอปรั บปรุ งการกาหนด
ตาแหน่ง
3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่ และขอตาแหน่ง
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

-894) ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ ตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่ และตาแหน่ง
ที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ ปฏิบัติมีอะไรบ้าง
5) ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึงขนาดที่มี
ความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ หรือมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง โดยให้ทาการเปรี ยบเทียบให้
เห็นว่าภารกิจปัจจุบันมีอะไร จานวนเท่าใดบ้าง และภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงมีอะไรบ้าง
6) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
7) กรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบโครงสร้างอัตรากาลังปัจจุบัน ของส่วนราชการที่ขอ
กาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบโครงสร้าง
อัตรากาลัง ภายหลังจากที่ได้มีการขอกาหนดตาแหน่งใหม่และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
8) ตารางการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน และภายหลังจากที่ได้มี
การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
9. การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้น
โดยให้เทศบาลตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังต่อไป

-90กำรนำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบ
คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ของเทศบาล
ตาบลแม่กา ได้ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ของเทศบาล
ตาบลแม่ ก า ส าหรั บ ใช้ ใ นการก าหนดต าแหน่ งพนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ า งของเทศบาลต าบลแม่ ก า
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยได้จัดทาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจั งหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริ ห ารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 โดยครบถ้วนแล้ว
จึงขอเสนอแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ของเทศบาลตาบลแม่กา
เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยต่อไป
................................................
(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่กา
ประธานคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลแม่กา
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