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แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) 

ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

  การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน 

ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ของเทศบาลตําบลแมคํา จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 

30 กันยายน 2560  ดังนั้นเทศบาลตําบลแมคําจึงจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 

2561 -2563 ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลัง

ของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่องโดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําป

งบประมาณ  2561-2563  ดังนี ้

 
 

 

 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง 

กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน    

วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะ

งานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายของเทศบาล ท่ีจะตองจายใน

ดานบุคคล โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนด

ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
 

  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเปน

กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดย

ใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล วิเคราะหความตองการกําลังคน 

วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลแมคํา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบการจางท่ีเหมาะสม 

ไมซํ้าซอน อันจะเปนการประหยดังบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสม

กับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ           

การใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราขการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา         

และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.4 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) สามารถตรวจสอบ

การกําหนดประเภทตําแหนง และการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.5 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ตําบลแมคํา 

2.6 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพ่ือใหการ

บริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ       

มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติ

ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.7 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสม การ

พัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.8 เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรท่ีสามารถตอบ    

สนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล 

 

 

2.2.1 ผูบริหารและพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 เทศบาลตําบลแมคํามีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร สรางขวัญ

กําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.3 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2. วัตถปุระสงคและประโยชนที่จะรับ

 
 

ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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2.2.4 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบันและในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร

บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.5 การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคลและ

วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

2.2.6 เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

 

 

  เทศบาลตําบลแมคํา โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังซ่ึงประกอบดวย นายกเทศมนตรี 

เปนประธาน ปลัดเทศบาลตําบลแมคํา หัวหนาสวนราชการ เปนคณะกรรมการ และมีนักทรัพยากรบุคคล เปน

เลขานุการ ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหาร

ของเทศบาลตําบลแมคํา รวมถึงสภาพปญหาของเทศบาลตําบลแมคํา ใหบรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตอง

จัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 

  3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลแมคํา ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจาย

บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆจํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ โดยใหคํานึงถึง 

  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม พิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ

ประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไป อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน ท้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะ

งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชกร จะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมี

ความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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มากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 

35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมติฐาน

ท่ีวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวา โดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็

ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบาง

ประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานไดนั้น ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ิน 

จึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Imformation) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณ   

อัตรากําลังของหนวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน  นอกจากนั้นกอนจะมาคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละ

สวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม 

เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของ

หนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย      

  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมา เพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ    

ท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการ และพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับ

การสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวาหากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน 

ในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทาวในการกําหนด/เกลี่ย

อัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ

องคกรอยางสูงสุด 

           3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสีย หรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย 3 ประเด็นนี้ 

  3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงาน

ในพ้ืนท่ีนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําให

เกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีก ไมวาจะเปนงาน หัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริการท่ัวไป ในสวน

ราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการสูงอายุ

จํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการ เรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของ

ขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดความรู การปบตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุ

ไป เปนตน 

  3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ

และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ซ่ึงมุมมอบตาง ๆ อาจทํา

ใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เปน

กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ

อัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีเทศบาล ข. ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน 
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โดยมมสติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคการ ในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน

นาจะมีจํานวนลากรกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน 

โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ

อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปน

ระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) 

มากกวาการเพ่ิม/ลด จํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดตําแหนงใน 

ประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวา การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ท้ัง ๆ ท่ีใช

ตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห

ในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงงานนี้ในลักษณะนี้เปนตําแหนง

ประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปน

ตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิด

การวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้เปนแนวทางใหสวนราชการสามารถ

มีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการทีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ สําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ี

เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาว จะทําใหสวน

ราชการสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 

- การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวา โดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ

เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐาน ท่ีจะสามารถนําไปใชวัด

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํา

กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engneer) อันจะนําไป   

สูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระกงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนใน

อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร ในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 

 

3.1. กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ

องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ

การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ

เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด

กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร

ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 
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• International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ

การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการวิเคราะห

สภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวนตางของความ

ตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีวาง

ไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังในอนาคตท่ีจะทําใหองคกร

บรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower planning) 

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน

การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคการตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร 

และรวมถึงวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซ่ึงบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหา

คัดเลือกจากภายนอกองคการ ภายในองคการ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให

เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน

กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ

เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ

ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย

เปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และ

วิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู 

ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตองการ  เปน

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

เขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง 

การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับ

องคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตาง ๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น

เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน

และอนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย

อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง

เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลตําบลแมคํา ดังนี ้

พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใชความรูความสามารถและ

ทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องใน

การทํางาน  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   กําหนดตําแหนง แตละ

ประเภทของพนักงานเทศบาลไว  ดังนี ้

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 

- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  

- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 

- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

                               ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจางลูกจางประจําตอเนื่อง

จนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนงเพ่ิมจากท่ีมีอยูเดิมและ   

ใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวา มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยกําหนดเปน   

๓ กลุม  ดังนี้  

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  

- กลุมงานสนับสนุน 

- กลุมงานชาง 

พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกําหนดพนักงานจาง   

จะมี 3 ประเภทแต เทศบาลตําบลแมคําเปนเทศบาลขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง           

จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 

- พนักงานจางตามภารกิจ 

 (2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงาน

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ 

กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล       
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อันไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้เทศบาลตําบลแมคํา     

ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถ

บริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ 

วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้

 - สํานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง

ใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล สวนใหญจะเนนท่ีเรื่อง

การวางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตง

จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได

เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  

ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  

เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละ

คนมี 

 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  การกอสราง  การ

ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรง

ตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ 

และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สวนใหญจะ

เนนท่ีเรื่องการวางรักษาพยาบาล  ใหการบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอม การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวน

วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือให

พนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการ

บรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม

ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
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 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ

ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง 

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์�องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�วดั

อตัรากาํลงัที�ตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ

เทศบาลตําบลแมคํา ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการผสมผสานและ

ความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American Academy of 

Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัยและ

กระบวนการตาง ๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห

อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือยิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 

 



10 
 

  เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบความ

เหมาะสมของอัตรากําลัง ในเทศบาลตําบลแมคํา ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลแมคํา บรรลุผล

ตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยจะเปนการพิจารณา

วางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรง

กับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน

ในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้

เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต การ 

วางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ เทศบาลตําบลแมคําจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และ

ประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ

การศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุใหดํารงตําแหนง ใน

สวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยาง

ท่ัวถึง เปนตน 

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ

พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท

ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานของเทศบาลตําบลแมคํา  ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง

จะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนด

ตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  เทศบาลตําบลแมคํา  ไดกําหนดอัตรากําลังในแตละสวน

ราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับบัญชา

บุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง กําหนดเปนสายงาน

วิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ลูกจางประจํา พนักงาน

จางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี

ผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 

FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 

 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 

 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 

 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 
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o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขอเทศบาลตําบลแมคํา 

 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 

 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  

แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคของเทศบาลตําบลแมคํา (ท่ียึดโยงกับ

ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตําบลแมคํา มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสราง

ผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับ

การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลแมคํา  (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอยใน 

3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ

แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด

โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวน

ราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงเทศบาลตําบลแมคํา พิจารณาทบทวนวา

การกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 5 สวนราชการ 

ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเทศบาลตําบลแมคํา เปนองคกรท่ีมี

ขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการ

เกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลังท่ีเหมาะสมข้ึน

ทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถคาดการณ 

วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได   

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงประกอบดวยไปดวย  นายกเทศมนตรี

ตําบลแมคํา  รองนายกเทศบาลตําบลแมคํา  ปลัดเทศบาลตําบลแมคํา และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 5 สวนราชการ

การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลแมคํา  เปนการวางแผนและ

เตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทาง

เดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับเทศบาลตําบลแมคํา ขนาด

เดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลสายน้ําคํา ซ่ึงเทศบาลท้ังสองแหง  เปน

หนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
               ตารางเปรียบเทียอัตรากําลังของหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบาน ประชากร 

ภูมิประเทศ ในลักษณะเดียวกัน 

เทศบาลตําบลแมคํา เทศบาลตําบลแมจัน 

 

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา)  

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา) 

ตําแหนง

ท่ีมีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ตําแหนง

ท่ี 

มีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน 

ระดับ กลาง) 

1 - 

 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน 

ระดับ กลาง) 

1 - 

 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ทองถ่ิน ระดับ ตน) 

1 - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ทองถ่ิน ระดับ ตน) 

1 - 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - 

หัวหนาฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - หัวหนาฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - 

-   หัวหนาฝายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - 

-   หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

1 - 

นิติกร (ชก.) 1 - -   

นักวิเคราะหนโยบายฯ (ชก.) 1 - นักวิเคราะหนโยบายฯ (ชก.) 1 - 

นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) 1 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 1 - 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - 

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 - -   

เจาพนักงานธุรการ - 1 เจาพนักงานธุรการ 1 - 

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 - นักพัฒนาชุมชน  1 - 

ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา   

เจาพนักงานประชาสมัพันธ 1 - เจาพนักงานทะเบียน 1 - 

พนักงานวิทยุ 1 - พนักงานขับรถยนต 1 - 

พนักงานจางตามภารกจิ   พนักงานจางตามภารกจิ   

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 - 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 1 - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 - 

พนักงานขับรถยนต 2 - พนักงานขับรถยนต 2 - 

พนักงานดับเพลิง 1 - พนักงานดับเพลิง 1 - 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 - พนักงานเทศกิจ 1 - 

พนักงานจางท่ัวไป   พนักงานจางท่ัวไป   

คนงานท่ัวไป 5 1 คนงานท่ัวไป 2 - 
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เทศบาลตําบลแมคํา เทศบาลตําบลแมจัน 

 

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา)  

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา) 

ตําแหนง

ท่ีมีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ตําแหนง

ท่ี 

มีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

กองคลัง   กองคลัง   

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริการงานการคลัง ระดับตน) 

1 - 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริการงานการคลัง ระดับกลาง) 

1 - 

 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

(นักบริการงานการคลัง ระดับตน) 

1 - หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

(นักบริการงานการคลัง ระดับตน) 

1 - 

หัวหนาฝายพัฒนารายได 

(นักบริการงานการคลัง ระดับตน) 

1 - หัวหนาฝายพัฒนารายได 

(นักบริการงานการคลัง ระดับตน) 

1 - 

-   หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน (นักบริการงานการคลัง 

ระดับตน) 

1 - 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก) - 1 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 - 

นักวิชาการพัสด ุ (ปก./ชก) - 1 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 - 

-   เจาพนักงานธุรการ 1 - 

พนักงานจางตามภารกจิ   พนักงานจางตามภารกจิ   

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 - -   

ลูกมือชางแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

- 1 เจาหนาท่ีทะเบียนทรัพยสิน 1 - 

พนักงานจางท่ัวไป   พนักงานจางท่ัวไป   

-   คนงานท่ัวไป 1 - 

กองชาง   กองชาง   

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 - ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 - 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 - หัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 - 

นายชางโยธา - 1 นายชางโยธา 1 - 

ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา   

-   ผูชวยชางไฟฟา 1 - 

พนักงานจางตามภารกจิ   พนักงานจางตามภารกจิ   

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 - -   

ผูชวยนายชางโยธา 1 - พนักงานจางท่ัวไป   

ชางศิลป 1 - คนงานท่ัวไป  1 - 
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เทศบาลตําบลแมคํา เทศบาลตําบลแมจัน 

 

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา)  

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา) 

ตําแหนง

ท่ีมีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ตําแหนง

ท่ี 

มีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ชางกอสราง 1 -    

ชางไม 1 -    

คนสวน 1 -    

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 -    

กองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม   กองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม   

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

- 1 ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 

1 - 

นักวิชาการสาธารณสุข(ปก.ชก.) - 1 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

1 - 

พนักงานจางตามภารกจิ   พนักงานจางตามภารกจิ   

ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 1 - พนักงานขับรถยนต 2 - 

คนงานประจํารถขยะ 3 - พนักงานจางท่ัวไป   

   คนงานประจํารถขยะ 5 - 

   คนงานท่ัวไป 5 - 

กองการศึกษา   กองการศึกษา   

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ตน) 

1 - ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ตน) 

1 - 

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ตน) 

1 - หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ตน) 

1 - 

นักวิชาการศึกษา(ปก.ชก.) 1 -    

พนักงานจางตามภารกจิ   พนักงานจางตามภารกจิ   

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 - ผูชวยสันทนาการ 1 - 

คนครัว 1 - พนักงานจางท่ัวไป   

โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา   คนงานท่ัวไป 1 - 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 - ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลแมจัน   

คร ู 8 1 คร ู      5  

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 - พนักงานจาง   

ผูชวยคร ู 5 - ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 - 

ภารโรง 1 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 2 - 

ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลแมคํา      

ครูผูดูแลเด็ก 3 -    

พนักงานจางตามภารกจิ      

ผูดูแลเด็ก 1 -    
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เทศบาลตําบลแมคํา เทศบาลตําบลแมจัน 

 

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา)  

สวนราชการ/ตําแหนง 

จํานวน(อัตรา) 

ตําแหนง

ท่ีมีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

ตําแหนง

ท่ี 

มีคน

ครอง 

ตําแหนง 

วาง 

หนวยตรวจสอบภายใน   หนวยตรวจสอบภายใน   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - 

รวม 78 อัตรา รวม 73 อัตรา 

งบประมาณรายจายประจําป 2560 งบประมาณรายจายประจําป 2560 

จํานวน  53,145,784   บาท จํานวน  54,000,000  บาท 
 

จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลแมคํา  และเทศบาลตําบลแมจัน ซ่ึงเปน

เทศบาลท่ีมี ประชากร  ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน        

จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังของเทศบาลท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของ

การกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง หนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลตําบลแมคํา  จึงยังไมมีความจําเปนตอง ลดตําแหนง  หรือเพ่ิมตําแหนง

แตอยางใด  และ จํานวน ปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวน

ตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง เทศบาลตําบลแมคําจะขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน  และคาดการณวา ในปงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงานเทศบาล

จากการสอบ และทําใหพนักงานเทศบาลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561-2563 

  เทศบาลตําบลแมคํา  ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําป งบประมาณ  

2561-2563  ซ่ึงประกอบดวย  นายกเทศบาลตําบลแมคําเปนประธาน  ปลัดเทศบาลตําบลแมคํา หัวหนา     สวน

ราชการเปนคณะทํางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมี

ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมคํา ตาม

กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ

ภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชน 
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 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 

กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม

งานตาง ๆ 

 3.2.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลแมคํา โดยใหหัวหนาสวนราชการ

เขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ       

อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ในเทศบาล

ตําบลแมคํา ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจางจํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบล

แมคํา 

 3.2.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกิน 

รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.7 ใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู ความสามารถ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

เทศบาลตําบลแมคําและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของเทศบาล การกําหนดอัตรากําลังคน

อยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหเทศบาลตําบลแมคํา สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี ้

3.3.1 ทําใหเทศบาลตําบลแมคํา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหเทศบาลตําบลแมคําสามารถวางแผน

กําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีเทศบาล

ตําบลแมคํา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน

ปจจุบันและในอนาคต เทศบาลตําบลแมคําจึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลแมคํา ใหสอดคลองกันทําใหการดําเนินการของ 

เทศบาลตําบลแมคําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ

กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได

ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ

ปญหานั้นลงได 
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3.3.5 ชวยใหเทศบาลตําบลแมคําสามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และระดับทักษะของ

กําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหท้ังกําลังคนและเทศบาลตําบลแมคํา บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดของ 

เทศบาลตําบลแมคําโดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

ตําบลแมคํา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ช วย ทํ า ให เ กิ ดการจ า ง งาน ท่ี เท า เ ทียม กันอย า ง มีประสิทธิภ าพ (Equal 

Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ

คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน

สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563  

 3.4.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 3.4.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

          3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยทุธศาสตรของเทศบาลตําบลแมคํา 

          3.4.2.2 ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานของเเทศบาลตําบลแมคํา เชน กฎระเบียบ การแบงสวน

ราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 

          3.4.2.3 วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 

 3.4.3 เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลแมคํา และสงคณะทํางานเพ่ือปรับแตง

รางแผนอัตรากําลัง 

 3.4.4 เทศบาลตําบลแมคําขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตอคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดเชียงราย 

 3.4.5 เทศบาลตําบลแมคําประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํางบประมาณ 2561 – 2563   

 3.4.6 เทศบาลตําบลแมคําจัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให อําเภอ และจังหวัด และสวน

ราชการในสังกัด 
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จัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลแมคํานั้น ไดพิจารณาสรุปรูปแบบ

และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ประจําป 2561-2564 ซ่ึงไดกําหนด    

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลแมคํา คือ “ประชาชนอยูดีมีสุข ภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี

สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริม

สุขภาพ  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาใน

หมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมคํา

เปนเมืองท่ีนาอยู ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมคํา  ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร 

ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงโครงสรางพ้ืนฐานภายในทองถ่ิน 

 พันธกิจ  จัดใหมีการบํารุงรักษาท้ังทางน้ําและทางบก 

 เปาประสงค การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับความเปนอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน  

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

- มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  

 - มีอาคาร/ศาลาท่ีไดมาตรฐาน 

 - จํานวนเครื่องหมายบังคับ, สัญญาณครบถวนเครื่องขยายเสียหอกระจายขาวเพ่ิมข้ึน 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การพัฒนาระบบคมนาคม และขนสง โครงสราง

พ้ืนฐาน สะพานทางระบายน้ําและอ่ืน ๆ  

 

1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน และมีมาตรฐาน  

2.จํานวนทอและรางระบายน้ําฯลฯ เพ่ิมข้ึนและไดรับ

การบํารุงรักษา 

2.การกอสรางและปรับปรุงหอประชุม และศาลา

อเนกประสงคของหมูบาน  

มีหอประชุม และศาลาฯ ท่ีไดมาตรฐานใชงานมากข้ึน 

 

3.การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  

4. การพัฒนาระบบจราจรและสื่อประชาสัมพันธ

ภายในหมูบาน 

จํานวนเครื่องหมายบังคับ, สญัญาณไฟครบถวน , 

มีเครื่องขยายเสียงหอกระจายขาวในหมูบานเพ่ิมข้ึน 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

กองชาง เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

4. สภาพปญหาของพ้ืนทีแ่ละความตองการของประชาชน 
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 ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส  

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคม

และขนสงภายในองคกรปกครองทองถ่ินเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ิน และการเชื่อมโยง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 พันธกิจ การพัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ิน,การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ  

       ประชาชนในทองถ่ิน 

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน  

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน  

- เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียว และพัฒนาแหลงทองเท่ียวของตําบล 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสรมิแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตาม

แนวทางทฤษฎีใหม 

มีการอบรมสงเสริมใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและ

การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม  

2.สงเสรมิการสรางงานและสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได  มีการสรางงาน เพ่ิมรายไดในพ้ืนท่ี  

3.เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  

 

มีแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและไดรับการพัฒนาดานการ

บริการ และดานอ่ืน ๆ 

4.สงเสรมิและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน สินคาในชุมชนมีแหลงตลาดและเปนท่ีรูจัก 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตสินคาทางการเกษตรคุณภาพ

มาตรฐาน สากลและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคา

การทองเท่ียว 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการ

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 พันธกิจ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- เด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  

- อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมเทคโนโลยีสมัยใหม  
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 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบใน

ทองถ่ิน  

การศึกษาท่ัวถึง  

 

2.สงเสริมการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณี 

และคานิยมลานนา  

อนุรักษ สงเสริม เผยแพร วัฒนธรรมทองถ่ิน  

 

3.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม  

มีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสมัยใหมใช  

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 พันธกิจ การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน  

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง  

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน, การมีสถานท่ีพักผอนของชุมชน  

- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข การอนามัย การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ  

การบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  

 

2.สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห สวัสดิการ

สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผูดอยโอกาสไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง  

 

3.สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

4. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  

ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  

 

5.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  มีสถานท่ีพักผอนและออกกาลังกายทุกชุมชน  
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 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัดเทศบาล, กองชาง, กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหดํารงอยางสมบูรณและย่ังยืน 

 พันธกิจ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เปาประสงค การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความนาอยูและยั่งยืน  

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- บํารุง รักษา สิ่งแวดลอมในชุมชน  

- รักษาแหลงน้ํา ปาไม  

- พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภคภายในชุมชน  

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑.การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย น้ําเสียและมลพิษ

ในชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบรอยในชุมชน  

ชุมชนสะอาด เรียบรอย  

 

๒.การอนุรักษ คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม แหลง

น้ําธรรมชาต ิ 

แหลงน้ํา และปาไมดํารงอยู  

 

๓.การพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ

การเกษตร 

มีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ

การเกษตรตลอดป  
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัดเทศบาล, กองชาง, กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดํารงฐานทรัพยากรธรรม ชาติท่ีสมบูรณและการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน  
  

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 พันธกิจ การพัฒนาการเมือง และการบริหาร  

 เปาประสงค การพัฒนาการเมือง การบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ แกประชาชนในการมีสวนรวม ใน

กิจกรรมทางการเมือง และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน  
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ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  

- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  

- พัฒนาการจัดเก็บรายได  

- สงเสริมประชาธิปไตย การรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวม  

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ิน ในทุก

ดานเพ่ือการแกไขปญหาและบริการประชาชน 

บุคลากรไดรวมการอบรม ปละ 1 หลักสูตร และได

ศึกษาตอ  

2.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและ

เทคโนโลยีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

มีเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัย พรอมสําหรับการ

บริการประชาชน  

3.พัฒนาระบบการจัดหารายได ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ใชเทคโนโลย ีเพ่ิมข้ึนในการจัดเก็บ การทําทะเบียน

แผนท่ีภาษี  

4.สงเสริมประชาธิปไตย การรับรูขาวสาร และการมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

รณรงค สงเสริม อบรม เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของประชาชน  

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัดเทศบาล. ,กองชาง,กองคลัง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอ

แมจัน จังหวัดเชียงราย  
 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง

การบริหาร 

 

  การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมคํา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาเทศบาลตําบลแมคํา มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหา

ในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 5 ดาน       

ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   เทศบาลตําบลแมคํามีสภาพปญหาของเขต

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและความตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขให

ตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง  เชน  
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4.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

สภาพปญหา 

(1) ปญหาถนนเขาพ้ืนท่ีการเกษตรไมสะดวก 

(2) ปญหารางระบายน้ํา  มีไมเพียงพอครบทุกหมูบาน  บางหมูบานชํารุด , เสียหาย 

บางสวนทอระบายน้ําอุดตัน / ตื้นเขิน 

(3) ปญหาหอกระจายเสียงประจําหมูบานชํารุด   

ความตองการ 

(1) กอสรางถนนในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

(2) กอสรางรางระบายน้ําใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการซอมแซม ขุดลอกอยางสมํ่าเสมอ 

(3) มีการปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษา เสียงตามสาย หอกระจายขาวอยางสมํ่าเสมอ 

4.2 ดานเศรษฐกิจ  

สภาพปญหา 

(1) ราษฎรมีรายไดต่ํา เนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคง ไมมีอาชีพเสริมรองรับ และไมมีความรู

อาชีพอ่ืน รายไดสวนมาจากอาชีพเกษตรกรรม ทําใหเกิดการอพยพไปทํางานตางถ่ิน 

(2) ขาดการจัดการดานการตลาด การผลิต และแปรรูปสินคาดานการเกษตร 

ความตองการ 

(1) สงเสริมอาชีพใหกับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนใหกับกลุมอาชีพในการดําเนินกิจการ

ของกลุม 

(2) สงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการใหความรูใหม ๆ 

(3) จัดหาแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรใหประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.3 ดานสังคม  

สภาพปญหา 

(1)  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(2)  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(3)  ปญหาความยากจน 

ความตองการ 

(1) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(2) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการเฝาระวังรักษาความปลอดภัย 

(3) จัดหาอบรมอาชีพเสริมใหประชาชนในวัยแรงงาน 

4.4 ดานการเมือง - การบริหาร  

สภาพปญหา 

(1) ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของเทศบาล กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ความตองการ 

(1) จัดอบรมเพ่ือใหประชาชนมีความรูเขาใจบทบาทหนาท่ีของเทศบาลกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของ 
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4.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สภาพปญหา 

(1) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

(2) ขาดการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และการปลูกตนไมปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

(3) การใชสารเคมีในการทําการเกษตรกรรม 

ความตองการ 

(1) จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรูแกประชาชน ใหมีจิตสํานึกรวมในการรักษาทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2) จัดทําโครงการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และสงเสริมการปลูกตนไมปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

(3) รณรงคและใหความรูแกประชาชนไมใหใชสารเคมใีนการทําการเกษตรกรรม 
 

4.6  ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สภาพปญหา 

(1) ราษฎรขาดความรูในดานการปองกันและแกไขโรคระบาด โรคติดตอตาง ๆ เชน โรค

ไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ ฯลฯ 

ความตองการ 

(1) อบรมสงเสริมใหความรูแกราษฎรในเร่ืองการปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ 

(2) ใหความรูในเร่ืองของการปองกัน ควบคุมและระวังการแพรระบาดของโรคตาง ๆ 
 

4.7  ปญหาดานการเกษตร 

สภาพปญหา 

(1) ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติมีไมเพียงพอตอความ

ตองการในฤดูแลง 

(2) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช และเกษตรกรขาด

ความรูเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ความตองการ 

(1) กอสรางฝาย ขุดลอกคลองตามธรรมชาติ สระน้ํา ดาดลําเหมือง ตลอดจนการขุด       บอ

บาดาล เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

(2) สงเสริมและใหความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรแกเกษตรกร 
 

4.8  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สภาพปญหา 

(1) การขาดสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย และเทคโนโลยทีางดานการศึกษา 

(2) การขาดบุคลากรทางดานการศึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพราะดาน 

(3) การบํารุงรักษาศิลปะ ภูมปิญญา และวฒันธรรมทองถ่ินของประชาชนในการบํารุงรักษาศิลปะ

ยังไมโดดเดนมากนัก 

ความตองการ 

(1) สนับสนนุและจดัหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(2) จัดหาบุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษา 

(3) จัดกิจกรรม โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปะ ภูมปิญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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จากภารกิจท้ัง 4 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลตําบลแมคํา  สามารถจะ

แกไขปญหาของเทศบาลตําบลแมคําไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ

ประชาชนในเขตพนท่ีประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาลตําบลแมคําจุตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาลจของรัฐบาลและนโยบาลของ

ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมคําเปนสําคัญ 
 

 
 

 

      การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลแมคํา เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ

รวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสราง รวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลแมคํา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาดังกลาวจะสมบูรณได จําเปนตอง

อาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันในการแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนว

ทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง และเทศบาลตําบลแมคํายังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการพัฒนา

อาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเองในทองถ่ิน 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496        

และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542       

และกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ไดใชเทคนิคการ SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะ

เขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส ภัยคุกตามในการดําเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT และเทศบาลตําบลแมคําไดกําหนด

วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจให

ตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยู ใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี ้

5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  

(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

(3)  การสาธารณูปการ  

(4)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

(5)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

(6)  การขนสง และการวิศวกรรมจราจร  

(7)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

 

 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 

- ผูบริหารเทศบาลตําบลแมคํา ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานคมนาคมและโครงสราง

พ้ืนฐาน โดยไดกําหนดไวในนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน ใหครอบคลุมในทุก

พ้ืนท่ี นอกจากนั้นเทศบาลตําบลแมคํายังมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา

โครงสรางพ้ืนฐาน  

จุดออน 

- ถนนท่ีใชเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีทําการเกษตรเปนถนนลูกรัง  จึงทําใหการเดินทางและขนสงผลผลิต 

ในชวงฤดูฝน มาคอนขางลําบาก  

- ระบบประปาหมูบานยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- งบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินการยังไมเพียงพอ 

โอกาส 

- ไดรับความสนใจจากหนวยงานอ่ืน  ในการอุดหนุนงบประมาณในดําเนินการในบางพ้ืนท่ี 

อุปสรรคหรือขอจํากัด 

- เนื่องดวยงบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหการกอสรางถนนเขาสูพ้ืนท่ีทางการเกษตร และการขยาย

ระบบประปาหมูบาน ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  

 

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี ้

(1)  การจัดการศึกษา  

(2)  ใหราษฎรไดรับการศึกษา อบรม  

(2)  การสงเสริมกีฬา  

(3)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

(4)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย        

สิ่งปฏิกูล  

(5)  ปองกันและระงับโรคติดตอ  

(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ  

(7)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  

(8)  การจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ ( 

(9)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  

(10)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

(11)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  

(12)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

(13)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  

(14)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
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ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผูบริหารเทศบาลตําบลแมคํา  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไดกําหนดไว       
ในนโยบายอยางชัดเจน ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน ผูสูงอายุ  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

จุดออน 
ประชาชนยังไมรูสิทธิและบทบาทหนาท่ีของตนเอง ในสวนของการเสริมสรางสุขภาพยังขาด

แคลนอุปกรณและผูเชี่ยวชาญในการฝกสอนกีฬา   

โอกาส 
เทศบาลตําบลแมคํา มีสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ตลอดท้ังสถาบันทางศาสนาท่ีสามารถ

รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลไดใหความสําคัญในการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีหลายองคกรท่ี
สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย   

อุปสรรคหรือขอจํากัด 
คาครองชีพในปจจุบันสูงข้ึนทําใหประชาชนตองทํางานมากข้ึน จึงสงผลใหขาดการดูแลสุขภาพท้ัง

ดานโภชนาการ การออกกําลังกายและการพักผอน และยังสงผลถึงปญหาท่ีลูกท้ิงพอ แม ผูแกชรา เพ่ือจะไปหา
งานทํารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามาทําใหคานิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ทําใหเกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดข้ึน 

 

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ

ดังนี ้

(1)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนนุการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสิน   

(2)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

(3)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

(4)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(5) การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ  

(6)  การควบคุมอาคาร  

(7)  การผังเมือง   
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ผลการวิเคราะหสถานการณดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

จุดแข็ง 

          เทศบาลตําบลแมคํา  มีหลักการทํางานโดยมุงไปท่ีใหชุมชนเขมแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได       

จึงมีความพยายามท่ีจะกระจายอํานาจลงสูชุมชนและประชาชน ซ่ึงเริ่มจากการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา  มีการจัดตั้งศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาของหมูบานในเบื้องตนอยางรวดเร็วและท่ัวถึง มีการแตงตั้งประชาคมหมูบานรวมเปนคณะกรรมการในการ

จัดซ้ือ/จัดจาง  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรวมท้ังใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดงาน

ประเพณีทองถ่ิน เชน งานสืบสานประเพณีปใหมเมือง  งานสืบสานประเพณียี่เปง  เปนตน  จึงทําใหความสัมพันธ

ระหวางเทศบาลกับประชาชนคอนขางใกลชิดกัน  และประชาชนใหความไววางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ

ระหวางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เปนไปในลักษณะท่ีเสริมประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน  

และมีการประสานงานกันเปนอยางดี   

          ในดานการบริหาร ผูบริหารไดเนนกระบวนการมีสวนรวมภายในหนวยงานและภายนอก

หนวยงาน  โดยเนนการทํางานเปนทีมและเนนความสามัคคี นอกจากนี้เทศบาลตําบลแมคําจะมีการประชุม

พนักงานประจําเดือนทุกเดือน  เพ่ือเปนการรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ และสรุปผลการทํางานของแตละสวน      

จึงทําใหการทํางานทุกสวนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือสรางจิตสํานึกในการใหบริการ ใหแกพนักงานเทศบาลเปนประจําทุกป  เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ   

และการกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมายการทํางาน เปนการกําหนดรวมกันของทุกฝายท้ังฝายบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชน นอกจากนั้นขาราชการและเจาหนาท่ีมีความ

พรอมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเปนผูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานในสวนท่ีรับผิดชอบ 

จุดออน 

ในดานการเมือง  ถึงแมประชาชนจะมีการตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในทางการเมืองสูง  แต

เยาวชนยังขาดความเขาใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเขาใจในการเมืองการปกครองนอย   

โอกาส 

กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดให

อํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาและความตองการของประชาชน  

นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน และกระแสการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีไดรับความนิยมไปท่ัวโลก  ทําใหประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวมในการตัดสินหรือใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการดําเนิน

กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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อุปสรรคหรือขอจํากัด 

การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแนนอนทํา

ใหไมสามารถวางแผนดําเนินงานระยะยาวได นอกจากนั้นความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

ราชการบริหารสวนภูมิภาคและสวนกลาง  ยังเปนลักษณะของการควบคุม ทองถ่ินไมไดมีอิสระในการดําเนินงานท่ี

จะตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําของอํานาจหนาท่ี

ระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินยังมีหลายฉบับท่ีตองแกไข 

เพราะการยกเวนระเบียบราชการเปนอํานาจจากกรม หรือผูวาราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเวนระเบียบเฉพาะ

บางโครงการท่ีสั่งการมาจากสวนกลางเทานั้น  แตไมใชความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

(1)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

(2)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  

  (3)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน  

  (4)  การสงเสริมการทองเท่ียว  

  (5) เทศพาณิชย  

 

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว 

จุดแข็ง 

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมคําเปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว 

ยาสูบ และพืชผักทางการเกษตรทุกชนิด  

จุดออน 

           ประชากรสวนใหญของเทศบาลตําบลแมคํา มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปญหาการวางงานหลังฤดู

เก็บเก่ียวและการตั้งกลุมอาชีพไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ประชาชนไมมีความรูทางดานการพัฒนาอาชีพ

และการแปรรูป  

โอกาส 

แนวทางในการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเนนหนัก

การมีสวนรวมและทํางานเปนทีมจึงทําใหมีการทํางานแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน และรัฐบาลปจจุบันยังเนนการอยู

แบบเศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือขอจํากัด 

             คาครองชีพสูง  รายไดไมแนนอน ข้ึนอยูกับราคาสินคาทางการเกษตร ทําใหเกิดหนี้สินภาค

ประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามามากข้ึน ทําใหความตองการของประชาชนมาก

ข้ึน จึงกอใหเกิดหนี้สิน และรายจายมากกวารายได  
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5.5 ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจท่ี 

เก่ียวของ ดังนี้ 

(1)  การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

                (2)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  

การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง 

ผูบริหารเทศบาลตําบลแมคําไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงสามารถบริหาร

จัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแมคํา ไดอยางครบวงจร   

จุดออน 

การดําเนินงานในประเด็นสิ่งแวดลอมจะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง  เชน การใช

เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีคาใชจายในการกอสรางและปฏิบัติการสูง  และท่ีสําคัญประชาชนยังไมให

ความความรวมมือในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร  เชน  การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 

ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ เปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจและเปนนโยบายของรัฐบาล

ปจจุบัน และมีการรณรงคกันตั้งแตระดับชุมชน  ทองถ่ิน  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก   มีหนวย

ดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังองคกรท่ีไมแสวงหากําไร  ดําเนินการสรางจิตสํานึกของประชาชน  

ตลอดท้ังการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน  

อุปสรรคหรือขอจํากัด 

การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมสามารถ

ควบคุมขยะและมลพิษในชุมชน  การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  เชนบอฝงกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบําบัดน้ําเสีย  

จะตองระวังมิใหกระทบตอชุมชน  ประชาชนสวนใหญยังไมไดใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  เชน     

ยังไมไดใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ  เปนตน 

 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี 

เก่ียวของ ดังนี้ 

(1)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน        

    (2)  การจัดการศึกษา ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

    (3) การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

จุดแข็ง 

ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษามีความพรอมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา 

โครงสรางการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสรางดานศาสนาและวัฒนธรรม   ผูบริหารก็ใหความสําคัญ
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และสงเสริม โดยการจัดทําโครงการคุณธรรมจริยธรรม สําหรับเยาวชนอยางตอเนื่องและใหการสนับสนุนดาน

งบประมาณ ในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี 

จุดออน 

ขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานการศึกษา การอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมของ

ทองถ่ินโดยตรงตามโครงสราง ท่ีจะตองอาศัยความรูความสามารถและทักษะในการทํางานอยางสูง  

โอกาส 

ในพ้ืนเทศบาลตําบลแมคํา มีสถานศึกษาใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 

4 แหงทําใหเยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด 

     ปจจุบันการถายโอนงบประมาณดานการศึกษายังมีความลาชา และขาดความชัดเจนในการถาย

โอนภารกิจ เรื่องการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหกระทบตอแผนการดําเนินงานของ

เทศบาล 

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

           (2)  การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

                     (3)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

ของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จุดแข็ง  

1. เทศบาลตําบลแมคํามีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

2. เทศบาลตําบลแมคําพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหาร 

3. เทศบาลตําบลแมคําสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

จุดออน  

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 

2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมคําใน

เกณฑต่ํา 

โอกาส  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 



33 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดเชียงราย มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 

3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเทคโนโลยีในการ

ทํางาน  เชน อินเตอรเน็ต  ระบบฐานขอมูล 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวของครอบคลุมทุกตําแหนง 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  

1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนท่ีตอง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจสวน

บุคคล จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 

3. ระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารงานของเทศบาลในหลายงาน  เชน  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดซ้ือจัดจาง  ฯลฯ 

     ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดจะสามารถดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ของ     

เทศบาลตําบลแมคําได ซ่ึงเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลแมคําเปน

สําคัญ 

 

                 
 

 

เทศบาลตําบลแมคํา วิเคราะหภารกิจตามขอ 5 แลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีตอง

ดําเนินการ ไดแก  

ภารกิจหลัก 

1.การกอสราง บรูณะซอมแซมสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. การจดัหา/ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

3.การสงเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

4. การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การบริการการสวัสดิการทางสังคม ชวยเหลือผูประสบภัย ปญหาความเดือดรอน ผูดอยโอกาสและ     

ผูไรญาติ 

6. สงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน 

7.สงเสริมงานบริการดานสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

8.พัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่เทศบาลตําบลแมคําจะดําเนินการ 
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ภารกิจรอง 

1.จัดการจราจรและประชาสัมพันธ 

2.สงเสริมการเรียนรูชุมชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

3.ปองกันและแกไขปญหาสังคมและยาเสพติด 

4.ดําเนินการเพ่ือใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและสงเสริมการออกกําลังกาย 

5.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

6.เพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี 

7.พัฒนาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหทันสมัยอยูเสมอ 

8.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 

 
 

วิเคราะหอัตรากําลังที่มี ของเทศบาลตําบลแมคํา 

 

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT  Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 

สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ

อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ

วิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  

และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวา

องคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพ

อยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  SWOT  Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามา

พิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

 

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 

1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน

ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

 

 

 
  

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
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2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก

สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหา

โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 

  

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลแมคํา (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ีใกลเคียง

เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25-50 ป  เปนวัยทํางาน 

    3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

    4. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดย 

ใชความสัมพันธสวนตัวได  

จุดออน W 

1. มีความรูแตในงานของตนเอง 

2. ทํางานแตในงานหนาท่ีเฉพาะตําแหนงของ

ตนเอง งานอ่ืนไมคอยใหความรวมือ 

3. มีภาระหนี้สิน 

 

โอกาส O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิด 

ความรวมมือในการทํางานไดงาย 

    2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล 

    3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ 

การทํางานของเทศบาลในฐานะตัวแทน 

 

ขอจํากัด T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายได 

ไมพอ 

  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 

    2. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู

ปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด                                                                                       

    3.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของเทศบาลตําบลแมคํา (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน   W 

1. ขาดความกระตือรือรน 

2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 

4. บางงานมีปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน เกษตร  

ชาง สิ่งแวดลอม         

5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ 

สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 

 

โอกาส O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาล

เปนอยางด ี

2. พนักงานเทศบาลและประชาชนมีความคุนเคยกัน 

3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาล ทําใหรู 

สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดด ี

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพ่ิมข้ึน 

5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัด T 

1. มีระบบอุปถัมภจากความสัมพันธแบบเครือญาติใน

ชุมชน  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู

ท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ

ทํางานได ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน

ประชากร และภารกิจ 

 

ปญหาในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากาํลัง 

 1.   ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการฉบับเดิมไมตอบสนองตอภารกิจในปจจุบัน 

 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว 

 3.   บุคลากรไมสามารถสรางความกาวหนาในสายงานอาชีพของตนเองไดเนื่องจากกรอบอัตรากําลังและ

การจัดวางคนไมถูกกับงานท่ีตองปฏิบัติ 

 4.   การกําหนดตําแหนง/การสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงไมเปนไป/ไมสอดคลองกับภารกิจหนาท่ี 

แนวทางในการแกไขปญหา   

1. การจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรท้ังอัตรากําลังขาราชการสวนทองถ่ิน  กรอบอัตรากําลัง 

พนักงานจาง  โดยยึดหลักวางคนใหเหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
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2. จัดระบบการจัดการขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชใน 

การปฏิบัติงานและการกําหนดโครงสรางองคกร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการใหรางวัล ตาม

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ  

3. การใหอํานาจในการตัดสินใจ  กระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรในทุกระดับ   สงเสริม 

ใหพนักงานไดเรียนรูและพัฒนาทักษะท่ีมีความจําเปนตอการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหลานี้เปนบุคคลท่ี

ติดตอโดยตรงกับประชาชนผูซ่ึงไดรับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุนหรือกอใหเกิดกําลังใจแกพนักงาน  นอกจากการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน 

เปนท่ีประจักษแลว จะสนับสนุนชวยเหลือพนักงานท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด

ความสามารถและศักยภาพอยางเต็มท่ี 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  

ไดสงผลทําใหสังคมเกือบทุกแหงไดเผชิญกับปญหามากมายหลายประการ จําเปนตองสรางปฏิกิริยาสนองตอบตอ

สภาวะโลกาภิวัฒนและปญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สรางการเปลี่ยนแปลงทางดาน

กระบวนทัศน  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหนวยงาน ไปสูรูปแบบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม         

( New  public  administration  model )  ท่ีเรียกวา  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  อันเปนรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ท่ีไดมีการผสมผสานหลักการ  

กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเขาไวดวยกัน  ไดแก  การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสมัยใหม  แนวคิดการ

บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม  แนวคิดทางรัฐศาสตรรวมสมัย  และการดําเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  และ

แนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 วาดวยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปน

แนวทางหลักในการบริหารราชการ   

 

 
 

 

  8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  

  

  จากการท่ีเทศบาลตําบลแมคําไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว โดย

เทศบาลตําบลแมคําไดกําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาล และพนักงานจางใหตรงกับภารกิจท่ีจะดําเนินการ 

และจากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลแมคํา ภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

 

  สํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ี

มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับเรงรัดการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 

  กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษา และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฏีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การคควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งาน

เก่ียวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

  กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งาน

ควบคุมอาคารตามระเบียนกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสราง และซอมบํารุงการควบคุมการกอสราง

และซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมแระวัติ่ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน

เครื่องจกัรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา 

การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื่อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมสุขภาพ และงาน

สาธารณสุข เพ่ือใหภารกิจการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน ท้ังในเรื่องสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ ในหลายดาน เชน 

การออกบริการตรวจสุขภาพใหแกประชาชน การใหภูมิคุมกันโรค การใหความรูในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

การดูแลความสะอาดเรียบรอยของชุมชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล จัดทําโครงการการควบคุม

โรคติดตอ การปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน การจัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริม

สุขภาพ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา  การสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ 

และทรัพยสินตาง ๆเพ่ือประโยชนทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษา  สงเสริม  ทํานุบํารุง และรักษาไวซ่ึง

ศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของทองถ่ิน  วัฒนธรรม  สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา  และ

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

หนวยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 

ภายในเทศบาลท่ีสังกัดในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 

การเงิน  ยอดเงิน  การทําสัญญา  การจัดซ้ือพัสดุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 

ตรวจสอบการใช  และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  และงานอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  จากการท่ีเทศบาลตําบลแมคํา ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว  

โดยเทศบาลตําบลแมคําไดกําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ และจากสภาพ

ปญหาของเทศบาลตําบลแมคํา และการท่ีมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใต

อํานนาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล และตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้ 
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           ตารางแสดงโครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
 

หมายเหตุ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 

1) งานนิติการ 

2) งานทะเบียนราษฎร 

3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1 ฝายอํานวยการ 

1) งานธุรการ 

2) งานการเจาหนาท่ี 

3) งานแผนและงบประมาณ 

4) พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

1. สํานักปลัดเทศบาล 

1) งานนิติการ 

2) งานทะเบียนราษฎร 

3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1 ฝายอํานวยการ 

1) งานธุรการ 

2) งานการเจาหนาท่ี 

3) งานแผนและงบประมาณ 

4) พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

 

2. กองคลัง 

1) งานธุรการ 

2)  งานสถิติการคลัง 

3) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2.1 ฝายบริหารงานคลัง 

1) งานการเงินและบัญช ี

2) งานพัสดุและทรัพยสิน 

2.2 ฝายพัฒนารายได 

1)  งานพัฒนารายได 

2) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

2. กองคลัง 

1) งานธุรการ 

2)  งานสถิติการคลัง 

3) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2.1 ฝายบริหารงานคลัง 

1) งานการเงินและบัญช ี

2) งานพัสดุและทรัพยสิน 

2.2 ฝายพัฒนารายได 

1)  งานพัฒนารายได 

2) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 

 

3. กองชาง 

1) งานผงัเมือง 

2) งานวิศวกรรม 

3) งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

1) งานธุรการ 

2) งานสาธารณูปโภค 

3. กองชาง 

1) งานผังเมือง 

2) งานวิศวกรรม 

3) งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

1) งานธุรการ 

2) งานสาธารณูปโภค 

 

 

4. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1)  งานธุรการ 

2)  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

4. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1)  งานธุรการ 

2)  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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การวิเคราะหกําหนดตําแหนง 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.1 ฝายบริหารการศึกษา 

1) งานธุรการ 

2) งานบริหารการศึกษา 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.1 ฝายบริหารการศึกษา 

1) งานธุรการ 

2) งานบริหารการศึกษา 

 

 

6. หนวยตรวจสอบภายใน 6. หนวยตรวจสอบภายใน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมคํา 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน 

 

 พันธกจิ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

“ประชาชนอยูดีมีสุข ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. กอสรางและ

ซอมแซมถนน 

ระบบประปา 

ระบบส่ือสารและ

ระบบไฟฟา 

2. เรงแกปญหา

และสงเสริม

การเกษตร 

อุตสาหกรรมแปร

รูปสินคาการเกษตร 

และอุตสาหกรรมที่

ไมกอมลพิษ ที่เพิ่ม

มูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหแกประชาชนใน

เขตเทศบาล 

3. แกไขปญหา

ความยากจน 

โดยยกระดับ

รายไดของ

ประชาชนให

สูงขึ้น 

4. การศึกษาแบบ

องครวมบูรณาการ

เชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ศาสนา 

การเมือง 

5. สงเสริมงาน

สาธารณสุข 

สงเสริมอนุรักษ

และฟนฟูสภาพ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมให

มั่นคงและยั่งยืน 

6. การพัฒนา

เมืองนาอยู ชุมชน
นาอยู เพื่อเปน
แนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนา
ดานตาง ๆ ของ
ชุมชน หมูบานใน
ลักษณะบูรณา
การแบบองครวม 
เนนคนเปน
ศูนยกลางการ
พัฒนา 

1. ถนน ระบบ

ประปา 

ระบบส่ือสารและ

ระบบไฟฟาได

มาตรฐาน 

 

2. กลุมอาชีพที่มี

ความรูในการ

ประกอบอาชีพ 

 

3. สังคมและ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไดรับ

การพัฒนาและ

ดูแลเอาใจใส

เพิ่มขึ้น 

 

4. สงเสริม

การศึกษาสูความ

เปนเลิศทาง

วิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรมใหมาก

ขึ้น 

 

5. บริการดาน

สาธารณสุข 

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

แมน้ําคําใหมี

สภาพที่สมบูรณ 

 

6.บุคลากรมี

ความรู คุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน วัสดุ 

ครุภัณฑทันสมัย

และการมีสวน

รวมของ

 

 

1. การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และโครงสราง

พื้นฐาน 

 

2. การเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 
 

3. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

การแกไขปญหา

ความยากจน 

และคุณคาทาง

สังคม 

 
 

4. การพัฒนา

ระบบการศึกษา 

และสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น 

 
 

5. การบริการ

สาธารณสุข และ

การจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 
 

6. การสงเสริม

การบริหารกจิการ

บานเมืองที่ดี 
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2.2 การสงเสริม

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.1 การกอสราง

บูรณะซอมแซม 

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ

และการไฟฟา 

 

2.1 การสงเสริม

อาชีพ 

พัฒนาการแปร

รูปสินคาทาง

การเกษตร เพื่อ

เพิ่มมูลคา 

1.2 การจัดหา/

ปรับปรุง

ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน 

3.2 การ

ดําเนินการ

ปองกันและ

แกไขปญหา 

ยาเสพติด 

 

3.1 การบริการ

สวัสดิการสังคม 

ชวยเหลือ 

ผูประสบปญหา

ความเดือดรอน 

ผูดอยโอกาส 

และผไรญาติ 

3.3 การ

ดําเนินการ

เพื่อให

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย และ

สงเสริมการ 

ออกกาํลังกาย 

 

4.1 การ

สงเสริม

การศึกษาใน

ระบบสูความ

เปนเลิศทาง

วิชาการ 

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ปฏิบัติไดใน

ชุมชน 

 

4.2 การ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณี

ทองถิ่น 

 

5.1 การสงเสริม

งานบริการ

สาธารณสุข

แบบบูรณาการ 

 

5.2 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การอนุรักษ 

และรักษา

สภาพแวดลอม

ที่ดี 

 

6.1 การพัฒนา

บุคลากรใหมี

ความรู 

คุณธรรมและ

จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

 

6.2 การพัฒนา

วัสดุอุปกรณ 

และครุภัณฑให

ทันสมัยอยู

เสมอ 

 

6.3 การสงเสริม

การมีสวนรวม

ของประชาชน 

 

1.3 การจัด

การจราจรและ

ประชาสัมพันธ 

แนวทางการ
พัฒนา 
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ความเช่ือมโยงของวิสัยทัศนสูยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาและสงเสริมความเขมแขง็ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
1. แนวทางการสงเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 
    เพื่อเพิ่มมูลคา 
2. แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

ประชาชนอยูดีมีสุข  
ภายใตแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. แนวทางการสงเสริมงานบริการดานสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพในการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมที่ดี  
 

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแกไขปญหา
ความ 
ยากจนและคุณคาทางสังคม  
1. แนวทางการบริการสวัสดิการสังคม ชวยเหลือผูประสบปญหา
ความเดือดรอน ผูดอยโอกาส และผูไรญาติ 
2.  แนวทางการสงเสริมการเรียนรูชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน 
3.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสังคมและยาเสพติด 
4.  แนวทางการดําเนินการเพื่อใหมีสถานที่ออกกําลังกายและ

สงเสริม 
    การออกกําลังกาย 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
1. แนวทางการพัฒนาบุคลการใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรม 
    ในการปฏิบัติงาน 
2. แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑใหทันสมัยอยูเสมอ 
3. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. แนวทางการกอสรางบูรณะซอมแซมสาธารณูปโภค และโครงสราง 
    พื้นฐาน 
2. แนวทางการจัดหา/ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาหมูบาน  
3. แนวทางการจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนาระบบการศึกษา สงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีทองถ่ิน 
1. แนวทางการสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสูความเปนเลิศ 
    ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติไดในชุมชน 
2. แนวทางดานการสงเสสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น 
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การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมคําดวยเทคนิค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

เทศบาลตําบลแมคํา เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี

ผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตร  ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

จุดแข็ง (Strength) 

1. พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ เปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เหมาะแกการทําอาชีพเกษตรกรรมตาง ๆ ไดแก  

   ขาว ขาวโพด พืชผักสวนผสม เปนตน 

2. มีศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 

3. สังคม ชุมชนมีความเปนมิตรไมตรีตอกัน 

4. มีความพรอมทางดานบริการ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี และมีขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะแก 

   ประชาชน 

จุดออน (Weakness) 

1. การจัดการดานการตลาด การผลิต และรูปสินคาเกษตรยังไมมีคุณภาพเทาท่ีควร 

2. ประชาชนยังมีรายไดนอย รายไดสวนใหญมาจากอาชีพเกษตรกรรม 

3. มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง 

โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายของรัฐบาล ใหการสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาในหลายดานเพ่ือสงเสริมการแกไขปญหาความ 

    ยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแมบทชุมชน  

    มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ 

    ประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน 

    ภารกิจใหแกเทศบาล 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ท่ีเนนการทองเท่ียว เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกส  

    กลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง  เปนโอกาสในการพัฒนาทองถ่ิน โครงการท่ีดําเนินการสวนใหญจะขอ 

    การสนับสนุนและดําเนินการรวมกับทางองคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐบาล เชนการ 

    พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน โครงการพัฒนาทางดาน 

    โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  

4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม 

    ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 
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5. มีการจัดตั้งกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง กลุมออมทรัพย เพ่ือเปนแหลงทุนใหแกประชาชนภายในหมูบาน 

    และชุมชน 

6. เสนทางเปนจุดผานไปยังสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญท้ัง 2 สาย คือ พระข่ีมาบิณฑบาตและอําเภอแมสาย 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats) 

1.  การผันผวนของราคาสินคา เชนน้ํามัน ทองคํา อันเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ดังนั้น การสงเสริมให 

    ภาคประชาชนลดการใชพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยองคกรของรัฐตองเปนตนแบบ การสงเสริม 

    การทําโครงการอันเก่ียวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เชน โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การสงเสริม 

    การทําปุย  น้ําหมักชีวภาพ การสงเสริมกิจการรานคาชุมชน อันเปนการลดการเดินทางไปสูตัวเมือง 

2. มีงบประมาณการพัฒนาคอนขางจํากัด การดําเนินการโครงการท่ีเกินศักยภาพของงบประมาณ จําเปนตอง 

    สรรหาแหลงงบประมาณภายนอก เชน งบจากสวนกลาง งบจากจังหวัด (CEO)  งบจากองคการบริหารสวน 

    จังหวัด จึงไดจัดทําแผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการท่ีเกินศักยภาพ เพ่ือเสนอของบประมาณ 

    อุดหนุน และทบทวนแผนงาน ทุกป 

3. ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน ไทยมีการเปดเขตการคาเสรี AFTA  สินคาจาก 

    ตางประเทศนําเขาในราคาถูก มีการละเวนภาษีนําเขา กระทบตอภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

    ตองคํานึงถึงผลกระทบดานนี้ ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. สินคาทางการเกษตรยังพัฒนาไมไดมาตรฐาน 

 

จากการวิเคราะหยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา สามารถนํามาวิเคราะหกําหนดตําแหนง 

อัตรากําลังของเทศบาลตําบลแมคํา   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตรการพัฒนาไดดังนี้ 
 

  1.  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง ( ปลัดเทศบาล ) จํานวน    1    ตําแหนง 

  2.  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน  ( รองปลัดเทศบาล ) จํานวน    1    ตําแหนง 

สํานักปลัดเทศบาล 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปน

หนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและ เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการในเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)   จํานวน     1     ตําแหนง 

2. หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป)  จํานวน     1     ตําแหนง 

3. นิติกร ระดับชํานาญการ     จํานวน      1     ตําแหนง 

4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ   จํานวน      1     ตําแหนง  

5. นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ   จํานวน      1     ตําแหนง 

6. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   จํานวน      1     ตําแหนง 

7. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ   จํานวน      1     ตําแหนง 
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8. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน  จํานวน      1     ตําแหนง 

9. เจาพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน      1     ตําแหนง 

10.เจาพนักงานประชาสัมพันธ    จํานวน      1     ตําแหนง 

11.พนักงานวิทย ุ     จํานวน      1     ตําแหนง 

12. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน      1     ตําแหนง 

13. ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน      1     ตําแหนง 

14.พนักงานขับรถยนต       จํานวน      2     ตําแหนง 

15.พนักงานดับเพลิง     จํานวน      1     ตําแหนง 

17.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน      1     ตําแหนง 

18. คนงานท่ัวไป      จํานวน      6    ตําแหนง 
 

กองคลัง  

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย   การรับ  การนําสงเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ เงิน

อ่ืน ๆ งานเก่ียวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงิน รายไดและรายจายอ่ืน ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือนประจําป งาน

เก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง )  จํานวน      1     ตําแหนง  

2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน      1     ตําแหนง 

3. หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานการคลัง)  จํานวน      1     ตําแหนง 

4. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน     1     ตําแหนง 

5. นักวิชาการพัสดุ  ระดบัปฏบิัติการ/ชํานาญการ  จํานวน      1     ตําแหนง  

6. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน      1     ตําแหนง 

7. ลูกมือชางแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน      1     ตําแหนง 
 

กองชาง  

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานการควบคุม

อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง งานควบคุมการกอสรางและซอม

บํารุง งานแผนงาน ดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 

การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจาย

วัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  
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มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง)   จํานวน       1      ตําแหนง  

2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง)           จํานวน       1      ตําแหนง  

3. นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                  จํานวน       1      ตําแหนง 

4. ผูชวยนายชางโยธา      จํานวน       1      ตําแหนง 

5. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จํานวน       1      ตําแหนง 

6. ชางศิลป       จํานวน       1      ตําแหนง 

7. ชางกอสราง       จํานวน       1      ตําแหนง 

8. ชางไม       จํานวน       2      ตําแหนง 

9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน       1      ตําแหนง 

10.คนสวน       จํานวน       1      ตําแหนง 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมสุขภาพ และงานสาธารณสุข เพ่ือใหภารกิจการดูแลและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน ท้ังในเรื่องสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ ในหลายดาน เชน การออกบริการตรวจสุขภาพใหแก

ประชาชน การใหภูมิคุมกันโรค การใหความรูในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การดูแลความสะอาดเรียบรอย

ของชุมชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล จัดทําโครงการการควบคุมโรคติดตอ การปรับปรุงดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน การจัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพ และงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุช)  จํานวน       1      ตําแหนง  

2. นักวิชาการสาธารณสุข ระดบัปฏบิัติการ/ชํานาญการ           จํานวน       1      ตําแหนง  

3. ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข                    จํานวน       1      ตําแหนง 

4. คนงานประจํารถขยะ      จํานวน       3      ตําแหนง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล 

อันไดแก การจัดการศึกษากอนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  

งานบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพรอมการรับถายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีสวนรวม

สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาแกสังกัดตาง ๆ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย  
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มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ) จํานวน      1      ตําแหนง 

2. หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ) จํานวน      1      ตําแหนง 

3. นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ   จํานวน      1      ตําแหนง 

4. ผูอํานวยการสถานศึกษา    จํานวน      1      ตําแหนง 

5. ครู (อันดับ คศ.3)     จํานวน      4      ตําแหนง 

6. ครู (อันดับ คศ.2)     จํานวน      1      ตําแหนง 

7. ครู (อันดับ คศ.1)     จํานวน      7      ตําแหนง 

8. ครูผูชวย      จํานวน      1      ตําแหนง 

9. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)     จํานวน      1      ตําแหนง 

10.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน      1      ตําแหนง 

11. ภารโรง (ท่ัวไป)     จํานวน      1      ตําแหนง 

12. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน      1      ตําแหนง 

13. คนครัว      จํานวน      1      ตําแหนง 
 

วิเคราะหปริมาณงานของเทศบาลตําบลแมคํา 

 เทศบาลตําบลแมคํา ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี  

งบประมาณป  2559  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

2559 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 48 32,741,000 

ดานการพัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 22 10,077,000 

ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

20 1,335,000 

ดานการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 6 489,400 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแกไขปญหาความยากจนและคุณคาทางสังคม 19 1,230,000 

ดานการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 29 4,250,000 

รวม 144 50,122,400 
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มีโครงการท่ีบรรจใุนขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  99  โครงการ  ดังนี ้

ยุทธศาสตร 
2559 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 27 5,195,000 

ดานการพัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 21 7,200,875 

ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

16 835,000 

ดานการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 4 205,000 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแกไขปญหาความยากจนและคุณคาทางสังคม 14 365,000 

ดานการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 17 945,000 

รวม 99 14,745,875 

 

สรุปปริมาณและวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณงาน 

ยุทธศาสตร 

2559 2559 

จํานวน 

 

งบประมาณ จํานวน 

ตาม

ขอบัญญัติ 

งบประมาณ 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 48 32,741,000 27 5,195,000 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงโครงสราง

พ้ืนฐานภายในทองถ่ิน 

22 10,077,000 21 7,200,875 

การพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 20 1,335,000 16 835,000 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชนอยู

เย็นเปนสุข 

6 489,400 4 205,000 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมให

ดํารงอยางสมบูรณและยั่งยืน 

19 1,230,000 
14 365,000 

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 29 4,250,000 17 945,000 

รวม 144 50,122,400 99 14,745,875 

 

คิดเปนรอยละของปริมาณงานท้ังหมด       =    จํานวนโครงการท่ีจัดทํา X 100 

      จํานวนโครงการท้ังหมด 

=    99 X 100 

              144 

                                             =     68.75  
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โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายใน 

เทศบาลตําบลแมคํา อาํเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 

1) งานนิติการ 

2) งานทะเบียนราษฎร 

3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1 ฝายอํานวยการ 

     1) งานธุรการ 

     2) งานการเจาหนาท่ี 

     3) งานแผนและงบประมาณ 

     4) พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

1. สํานักปลัดเทศบาล 

1) งานนิติการ 

2) งานทะเบียนราษฎร 

3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1 ฝายอํานวยการ 

     1) งานธุรการ 

     2) งานการเจาหนาท่ี 

     3) งานแผนและงบประมาณ 

     4) พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 

2. กองคลัง 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสถิติการคลัง 

     3) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2.1 ฝายบริหารงานคลัง 

     1) งานการเงินและบัญชี 

     2) งานพัสดุและทรัพยสิน 

2.2 ฝายพัฒนารายได 

     1) งานพัฒนารายได 

     2) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

 

2. กองคลัง 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสถิติการคลัง 

     3) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2.1 ฝายบริหารงานคลัง 

     1) งานการเงินและบัญชี 

     2) งานพัสดุและทรัพยสิน 

2.2 ฝายพัฒนารายได 

     1) งานพัฒนารายได 

     2) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 

 

 

3. กองชาง 

     1) งานผังเมือง 

     2) งานวิศวกรรม 

     3) งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสาธารณูปโภค 

 

3. กองชาง 

     1) งานผังเมือง 

     2) งานวิศวกรรม 

     3) งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสาธารณูปโภค 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1 ฝายบริหารการศึกษา 

     1) งานธุรการ 

     2) งานบริหารการศึกษา 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1 ฝายบริหารการศึกษา 

     1) งานธุรการ 

     2) งานบริหารการศึกษา 

 

 

5. สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

5. สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     1) งานธุรการ 

     2) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 

 

6. หนวยตรวจสอบภายใน 

    1) งานตรวจสอบภายใน 

6. หนวยตรวจสอบภายใน 

    1) งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

        ข้ันตอนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนดจํานวนตําแหนง มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน เพ่ือจะไดทราบ

ลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคนและ

เปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 

                ประเภทของขอมูลท่ีทําการสํารวจและวเิคราะห 

                1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล) 

                2. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง การโอน การ

ลาออก ฯ 

                3. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหนใช

คนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพ่ือนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ 

             แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ 

                1. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 

                2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 

                3. ปริมาณงานของเจาหนาท่ีเหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 

                4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีและควรมอบใหใครดําเนินการแทน 

                5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มท่ีหรือไม มอบหมายงานเพ่ิมไดหรือไม 

                6. การจัดหนวยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 



51 
 
                7. เจาหนาท่ีมีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 

                8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในเรื่องใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบนัและงาน 

อนาคต 

                9. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 

                10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยางไร 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนท่ีตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้ 

        1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ 

                 1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมีการ

คาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปท่ีผานมาแลวนํามา

คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความจริงและ

นาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 

                 1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใชการทํางานแตละชิ้น 

                        การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 

                        1 ป จะมี              52  สัปดาห 

                        1 สัปดาหจะทํา     5  วัน 

                        1 ป จะมีวันทํา           260  วัน 

                        วันหยุดราชการประจาํป  13   วัน 

                        วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน) 10 วัน 

                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย    7   วัน 

                        รวมวันหยุดใน 1 ป    30   วัน 

 

                     * วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป     230   วัน 

                        เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 

                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักสวนตัว 1 ชม.) 
 

                 ** เวลาทํางานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  

                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 

                 ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
 

               สูตรในการคํานวณ 

จํานวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น    

                                         เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 
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2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ

งานท่ีผานมาในแตละปรวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนดจํานวน

ตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหา           

2.การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานท่ีผานมา

ในแตละปรวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนง หรือ

จํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหาอัตราสวนระวาง

ปริมาณงานกับจํานวนคนท่ีตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดานการเงิน แตมีขอ

ควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี ้คือ 

2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม 

2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ี จึงไมสามารถคํานวณโดยวิธีธรรมดา

แบบนี้ได ตองใชวิธีการคํานวณท่ีซับซอนกวานี้  การจะกําหนดกรอบอัตรากําลัง ควรจะพิจารณาถึงเปาหมาย     

โดยในท่ีนี้จะวิเคราะหถึงการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมคํา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอนุรักษ สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีประเพณีทองถ่ิน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค 

จากแนวทางการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว เทศบาลตําบลแมคํา มีอัตรากําลังท่ี

ตองการในแตละสวนราชการ  ดังนี้ 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2561 – 2563 

ท่ี สวน

ราชการ 

ตําแหนง ประเภท อัตรา 

กําลังท่ี

ตองการ 

(อัตรา) 

มีผูดํารง

ตําแหนง 

(อัตรา) 

อัตรา  

กําลังวาง 

(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1  ปลัดเทศบาล บริหารทองถ่ิน 1 1 -  

2 รองปลัดเทศบาล บริหารทองถ่ิน 1 1 -  

1 สํานักปลัด 

เทศบาล  

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อํานวยการทองถิ่น 1 1 -  

2 หัวหนาฝายอํานวยการ วิชาการ 1 1 -  

3 นิติกร วิชาการ 1 1 -  

4 นักวิเคราะหนโยบายฯ วิชาการ 1 1 -  

5 นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ 1 1 -  

6 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1 -  

7 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั วิชาการ 1 1 -  

8 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ท่ัวไป 1 1 -  

9 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป 1 - 1  

10 เจาพนักงานปองกันฯ ท่ัวไป - - 1 ยุบเลิก 

11  เจาพนักงานประชาสัมพันธ ลูกจางประจํา 1 1 - วางใหยบุเลิก 

12 พนักงานวิทยุ ลูกจางประจํา 1 1 - วางใหยบุเลิก 

13 ยาม ลูกจางประจํา - - - ยุบเลิก 

เกษียณ 60 

14  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

15 ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

16 พนักงานขับรถยนต พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

2 2 -  

17 พนักงานดับเพลิง พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

18 พนักงานขับเครื่องจักรกล 

ขนาดเบา 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

19  คนงานท่ัวไป พนักงานจางท่ัวไป 6 6 1  

  รวม 24 23 3  
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ท่ี สวน

ราชการ 

ตําแหนง ประเภท อัตรา 

กําลังท่ี

ตองการ 

(อัตรา) 

มีผูดํารง

ตําแหนง 

 

(อัตรา) 

อัตรา  

กําลังวาง 

(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1 กองคลัง ผูอํานวยการกองคลัง อํานายการทองถ่ิน 1 1 -  

2 หัวหนาฝายบริหารการคลัง อํานายการทองถ่ิน 1 1 -  

3 หัวหนาฝายพัฒนารายได อํานายการทองถ่ิน 1 1 -  

4 นักวิชาการเงินและบัญช ี วิชาการ 1 - 1  

5 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ 1 - 1  

6  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ

บัญชี 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

7  ลูกมือชางแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 - 1  

   รวม 7 4 3  

1 กองชาง ผูอํานวยการกองชาง อํานวยการทองถ่ิน 1 1 -  

  หัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง 

อํานวยการทองถ่ิน 1 1 -  

  นายชางโยธา ท่ัวไป 1 - 1  

  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

  ผูชวยนายชางโยธา พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

  ชางศิลป พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

  ชางกอสราง พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

  ชางไม พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

2 2 -  

  คนสวน พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

  พนักงานขับเครื่องจักรกล 

ขนาดเบา 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

   รวม 11 10 1  
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ท่ี สวนราชการ ตําแหนง ประเภท อัตรา 

กําลังท่ี

ตองการ 

(อัตรา) 

มีผูดํารง

ตําแหนง 

(อัตรา) 

อัตรากํา

ลังวาง 

(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1 กองสาธารณ 

สุขและ

ส่ิงแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อํานายการทองถ่ิน 1 - 1  

2 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ 1 - 1  

3 ผูชวยเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

4 คนงานประจํารถขยะ พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

3 3 -  

   รวม 6 4 2  

1 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา อํานายการทองถ่ิน 1 - 1  

2 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา อํานายการทองถ่ิน 1 1 -  

3 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 - 1  

4  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

5  คนครัว พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

6 โรงเรียน

เทศบาลตําบล

แมคํา 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  1 1 -  

7 คร ู  9 9 -  

8 ผูชวยเจาพนักงานการเงิน 

และบัญชี 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

9 ผูชวยคร ู พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

5 4 1  

10 ภารโรง พนักงานจางท่ัวไป 1 1 -  

11 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทต.

แมคํา 

ครูผูดูแลเด็ก  3 3 -  

 ผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

1 1 -  

   รวม 26 23 3  

1 หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 1 1 -  

   รวม 1 1 -  

  รวมท้ังส้ิน( ทุกกอง) 77 67 12  
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บทวิเคราะหเปรียบเทียบอัตรากําลังท้ังหมดกับอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน 

  เทศบาลตําบลแมคํามีความตองการพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารจํานวน 2 ตําแหนง         

2 อัตรา ไดแก ตําแหนงปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน และรองปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 

 สํานักงานปลัดเทศบาล มีความตองการอัตรากําลังท้ังหมด 17 ตําแหนง รวม 23 อัตรา            

มีตําแหนงวาง 1 อัตรา แยกเปน  

 -ประเภทอํานวยการ  จํานวน 2 อัตรา  

 -ประเภทวิชาการ  จํานวน 5 อัตรา  

-ประเภทท่ัวไป  จํานวน 2 อัตรา  

-ลูกจางประจํา   จํานวน 2 อัตรา  

-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา  

-พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 6 อัตรา  

  กองคลัง มีความตองการพนักงานท้ังหมด จํานวน  7  ตําแหนง 7 อัตรา แยกเปนประเภท

อํานวยการ จํานวน 3 อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา 

ปจจุบันในกองคลัง มีจํานวนอัตรากําลังท้ังหมด 7 ตําแหนง รวม 4 อัตรา มีตําแหนงวาง 3 อัตรา  

กองชาง มีความตองการพนักงานท้ังหมด จํานวน  10  ตําแหนง  11 อัตรา แยกเปนประเภท

อํานวยการ จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา ปจจุบันในกองชาง เทศบาลตําบลแมคํา มี

จํานวนอัตรากําลังท้ังหมด 10  ตําแหนง รวม 11 อัตรา มีตําแหนงวาง  1  อัตรา 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม มีความตองการพนักงานท้ังหมด จํานวน  4 ตําแหนง  6  อัตรา 

แยกเปนประเภทอํานวยการ  1 อัตรา  ประเภทวิชาการ  1  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ  2  อัตรา  มีตําแหนง

วาง  1  อัตรา 

   กองการศึกษาฯ มีความตองการพนักงานท้ังหมดจํานวน  9 ตําแหนง 21 อัตรา แยกเปน 

ประเภทอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 1 อัตรา  พนักงานครู 13 อัตรา พนักงานจางตาม

ภารกิจ จํานวน 9 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา ปจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจํานวนอัตรากําลัง

ท้ังหมด 12  ตําแหนง รวม 26  อัตรา มีตําแหนงวางอยู 3 อัตรา  

  สรุปอัตรากําลังท่ีตองการของเทศบาลตําบลแมคํา ทุกสวนราชการตองการอัตรากําลังท้ังหมด     

56  ตําแหนง 76 อัตรา ดังนี้ 

-พนักงานเทศบาล  มีคนครองตําแหนง จํานวน 17 อัตรา     อัตราวาง  8 อัตรา   รวมท้ังสิ้น   25  อัตรา 

-ลูกจางประจํา   จํานวน 2  อัตรา       รวมท้ังสิ้น    2  อัตรา 

-พนักงานครูเทศบาล   มีคนครองตําแหนง จํานวน  12 อัตรา    อัตราวาง  1 อัตรา  รวมท้ังสิ้น   13  อัตรา 

-พนักงานจางตามภารกิจ  มีคนครองตําแหนง จํานวน  28 อัตรา    อัตราวาง  1 อัตรา   รวมท้ังสิ้น  29  อัตรา 

-พนักงานจางท่ัวไป  มีคนครองตําแหนง  จํานวน   6 อัตรา     อัตราวาง  1 อัตรา   รวมท้ังสิ้น   7  อัตรา 
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จากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน และวิเคราะหอัตรากําลังท่ีตองการพบวาอัตรากําลังท่ีมีอยู           

ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกรอบของเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา และ

กรอบผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา รวม  2  อัตรา แตมีปริมาณงานเพียง 1 อัตรา   

จึงขอยุบเลิกตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงเปนอัตราวาง  และยุบเลิกตําแหนงของ

ลูกจางประจํา ตําแหนง ยาม เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ 

สําหรับอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.

2558  ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558  ขอ 4.2.2 สายงานการสอน  

(1) ระดบักอนประถมศึกษา (จํานวน) 

จํานวนหองเรยีน x นักเรียน  : หอง    +   นักเรียนท้ังหมด 

              นักเรียน : ครู                         นกัเรียน : ครู 

                                               2 
 

                      อัตราสวน  ครู : นักเรียน = 25 : 1           นักเรียน  : หอง = 30 : 1  
    

(2) ระดบัประถมศึกษา (จํานวน) 

จํานวนหองเรยีน x นักเรียน  : หอง    +   นักเรียนท้ังหมด 

              นักเรียน : ครู                         นกัเรียน : ครู 

                                               2 
 

                         อัตราสวน  ครู : นักเรียน = 25 : 1           นักเรียน  : หอง = 40 : 1     
   

  ซ่ีงเทศบาลตําบลแมคําไดคํานวณแลว จํานวนอัตราครูของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา ยังไม

เปนไปตามสัดสวนดังกลาว โดยยังขาดอัตราตําแหนงครูอีกหลายอัตรา แตในอนาคตหากเทศบาลตําบลแมคํา     

ไมสามารถปรับเกลี่ยอัตรากําลังใหเพียงพอตอจํานวนเด็กได เทศบาลตําบลแมคําอาจมีความจําเปนตองเพ่ิม

อัตรากําลังในสวนของตําแหนง ครู , ผูชวยครู ใหสอดคลองกับจํานวนเด็กตามประกาศหลักเกณฑดังกลาวขางตน

ตอไป 

 เม่ือไดจํานวนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ในแตละสวนราชการ แตละสาย

งานดังกลาวขางตนแลว เทศบาลตําบลแมคําไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบอัตรากําลัง มา

กําหนดตําแหนงตามทักษะ  ความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบล

แมคําใน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
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   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การแกไขปญหาความยากจนและคุณคา 

      ทางสังคม 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

                          และสิ่งแวดลอม 

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงพนักงานท่ีกําหนดรองรับ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและโครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางบูรณะซอมแซม

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พ้ืนฐาน 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองชาง  
- นักวิเคราะหฯ 
- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ 
- จพง.ธุรการ กองชาง 

จัดหา/ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน 

จัดการจราจรและประชาสัมพันธ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมความเขมแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชน        

สงเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูป

สินคาทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานท่ัวไป 

 

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต การแกไขปญหา

ความยากจนและคุณคาทางสังคม 

บริการสวัสดิการสังคม  ชวยเหลือผู

ประสบปญหาความเดือดรอน 

ผูดอยโอกาสและผูไรญาติ 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
- นิติกร 

สงเสริมการเรียนรูชุมชนเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจน 

ปองกันและแกไขปญหาสังคมและ

ยาเสพติด 

ดําเนินการเพ่ือใหมีสถานท่ีออก

กําลังกายและสงเสริมการออกกําลัง

กาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงพนักงานท่ีกําหนดรองรับ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบ

การศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณี 

สงเสริมการศึกษาในระบบและนอก

ระบบสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติได

ในชุมชน 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- คร ู/ผช.ครู/ ผดด. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ระบบบริการสาธารณสุขและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สงเสริมงานบริการดานสาธารณสุข

แบบบูรณาการ 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองสาธารณสุข 

- นักวิชาการสาธารณสุข 

- ผช.เจาพนักงานสาธารณสุข 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษและ

รักษาสภาพแวดลอมท่ีดี 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  

คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- นักทรัพยากรบุคคล 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
พัฒนาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑให

ทันสมัยอยูเสมอ 
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การวิเคราะหกําหนดตําแหนง 

เทศบาลตําบลแมคํา ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการใน

อนาคต  3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด 

จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือใหคุมคาตอ

การใชจายงบประมาณของเทศบาล และเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมคําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี ้

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2561 – 2563 

 
สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตอง

ใชในชวงระยะเวลา 3 ป

ขางหนา 

 
เพ่ิม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล 1 1 1 1 - - -  

รองปลัดเทศบาล 1 1 1 1 - - -  

สํานักปลัดเทศบาล         

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 1 1 1 1 - - -  

หัวหนาฝายอํานวยการ 1 1 1 1 - - -  

นิติกร 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะหนโยบายฯ 1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานปองกันฯ 1 - - - -1 - - ขอยุบเลิก 

ลูกจางประจํา         

เจาพนักงานประชาสัมพันธ 1 1 1 1 - - - วางให    

ยุบเลิก 

พนักงานวิทยุ 1 1 - - - -1 - วางให    

ยุบเลิก 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - - 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา   

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตอง

ใชในชวงระยะเวลา 3 ป

ขางหนา 

 

เพ่ิม/ลด 

 

หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

คนงานท่ัวไป 6 1 1 1 - - -  

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง 1 1 1 1 - - -  

หัวหนาฝายบริหารการคลัง 1 1 1 1 - - -  

หัวหนาฝายพัฒนารายได 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

ลูกมือชางแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 1 1 1 - - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง 1 1 1 1 - - -  

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง         

นายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

ชางศิลป 1 1 1 1 - - -  

ชางกอสราง 1 1 1 1 - - -  

ชางไม 2 2 2 2 - - -  

คนสวน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม         

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  

คนงานประจํารถขยะ 3 3 3 3 - - -  

กองการศึกษา         

ผูอํานวยการกองการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ กรอบ

อัตรา   

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

คนครัว 1 1 1 1 - - -  

โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา         

ผูอํานวยการสถานศึกษา คศ.3 1 1 1 1 - - -  

คร ู 9 9 9 9 - - -  

ผูชวยคร ู 5 5 5 5 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

คนงานท่ัวไป         

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา         

ครูผูดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

หนวยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  

รวม 77 76 75 75 -1 -1 -  
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กรอบโครงสรางของสวนราชการพนักงานเทศบาล 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง ) 
หนวยตรวจสอบภายใน  

           นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญ
 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานทั่วไประดบัตน 

 

 

กองชาง 
นักบริหารงานชาง 

ระดับตน 

 
 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 

ระดับตน 

 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา 

ระดับตน 

 
 

 

10.โครงสรางการแบงงานของเทศบาลตําบลแมคํา  
 

 

1. งานนิติการ 

2.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.งานทะเบียนราษฎร 

 

ฝายอํานวยการ 

1. งานธุรการ 

2. งานการเจาหนาท่ี 

3. งานแผนและงบประมาณ 

4. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 
 
 

1.งานธุรการ 

2.งานสถิติการคลัง 

3.งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

ฝายบริหารงานคลงั 

1.งานการเงินและบัญชี 

2. งานพัสดุและทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 

1.. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

2. งานผลประโยชนและกิจการ

พาณิชย 

  
 

1.งานผังเมือง 

2.งานวิศวกรรม 

3.งานจัดสถานท่ีและไฟฟา

สาธารณะ 

 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

1. งานธุรการ 

2. งานสาธารณูปโภค 

1. งานธุรการ 

2. งานพัฒนาการศึกษา    

3. โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ตําบลแมคํา 
 
 
 
 

 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน ) 

กองสาธารณสขุฯ 
นักบริหารสาธารณสขุ 

ระดับตน 

 
 

 1. งานธุรการ 

2.งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 
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	3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
	(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
	พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล...
	- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล
	- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง
	- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
	- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
	- พนักงานจ้างทั่วไป
	- พนักงานจ้างตามภารกิจ
	(2) แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ
	3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis)
	3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561-2563
	3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
	(1)  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	(2)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
	5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
	(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
	(2)  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
	(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
	ภารกิจหลัก
	1.การก่อสร้าง บรูณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
	2. การจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
	3.การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	4. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
	5. การบริการการสวัสดิการทางสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสและ     ผู้ไร้ญาติ
	6. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน
	7.ส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
	8.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
	ภารกิจรอง
	1.จัดการจราจรและประชาสัมพันธ์
	2.ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
	3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
	4.ดำเนินการเพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมการออกกำลังกาย
	5.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	6.เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
	7.พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	สำนักงานปลัดเทศบาล มีความต้องการอัตรากำลังทั้งหมด 17 ตำแหน่ง รวม 23 อัตรา            มีตำแหน่งว่าง 1 อัตรา แยกเป็น
	-ประเภทอำนวยการ  จำนวน 2 อัตรา
	-ประเภทวิชาการ  จำนวน 5 อัตรา
	-ประเภททั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
	-ลูกจ้างประจำ   จำนวน 2 อัตรา
	-พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา
	-พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 6 อัตรา
	กองคลัง มีความต้องการพนักงานทั้งหมด จำนวน  7  ตำแหน่ง 7 อัตรา แยกเป็นประเภทอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 7 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา มีตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
	กองช่าง มีความต้องการพนักงานทั้งหมด จำนวน  10  ตำแหน่ง  11 อัตรา แยกเป็นประเภทอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง เทศบาลตำบลแม่คำ มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 10  ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา มีตำแหน่งว่าง  1  อัตรา
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการพนักงานทั้งหมด จำนวน  4 ตำแหน่ง  6  อัตรา แยกเป็นประเภทอำนวยการ  1 อัตรา  ประเภทวิชาการ  1  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  อัตรา  มีตำแหน่งว่าง  1  อัตรา
	กองการศึกษาฯ มีความต้องการพนักงานทั้งหมดจำนวน  9 ตำแหน่ง 21 อัตรา แยกเป็น ประเภทอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา  พนักงานครู 13 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ...
	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
	หมายเหตุ
	เพิ่ม/ลด
	ขอยุบเลิก
	ว่างให้    ยุบเลิก
	ว่างให้    ยุบเลิก
	-
	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
	หมายเหตุ
	เพิ่ม/ลด
	หมายเหตุ
	เพิ่ม/ลด
	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
	ปลัดเทศบาล
	รองปลัดเทศบาล
	สำนักปลัดเทศบาล

