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แผนอัตรากําลัง  3  ป 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 

  เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  มีความจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  เพื่อที่จะเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการใชตําแหนงและวางแผนในการ
กําหนดตําแหนงและอัตราของขาราชการสวนทองถิ่น  พนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการถายโอน  ขาราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางและพนักงานจางทุกประเภท  ใหเปนไปอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ  ตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ไมใหเกินกวารอยละ  40  ของงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  หลักการและเหตุ 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) 
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวน
เทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา
แผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2545  โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําแผน
อัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะห
การวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนง 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง  3  ป  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบ
การจางที่เหมาะสม ไมซ้ําซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง 
  2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระบัญญัติสภาตําบลและองคการ

1. หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค 
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บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางวา ถูกตองและเหมาะสมหรือไม 
  2.4 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและการเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตอง
เหมาะสมหรือไม  

2.5 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
  2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี
  2.7 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากร
ใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนตามที่กฎหมายกําหนด 
  2.8 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 
 

   
  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงที่ 389/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงเปนประธาน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และนักทรัพยากรบุคคลเปน
กรรมการและเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี ้
  3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผูบริหารและสภาพปญหาในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บรรลุผล
ตามพันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 
โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร 
หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของ
บางสวนราชการเปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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  3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลแมฟาหลวง ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน (Supply pressure) เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยใน
สวนนี้จะคํานึงถึง 
     3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานใน
แตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนด
อัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดใน
ปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่วา งานใดทีต่องมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไร
ก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง 
หรืองานบริหารบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใชในกรณีของภาค
ราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใช
ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการ
พิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพือ่ประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง เปนการนําผลลัพธ
ที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับ
การสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปจจุบันและอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย
อัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ
องคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
     3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบง
งานในพื้นที่นั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่มากเกินไป
จากทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีก ไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
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สวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
     3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน 
     3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูมีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ 
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
คลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน
และพนักงานจาง โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  3.9 ใหพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการอยางเต็ม
กําลังความสามารถ 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปน
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบ
ตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิง
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน
ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะ
ทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 
  - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาการเปรียบเทียบ หากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปใชวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง  
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  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีสภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดานตางๆ เพื่อความสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังนี้ 

4.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
สภาพปญหา 
(1) ปญหาพื้นที่เปนภูเขาสูงลําบากตอการกอสราง และการคมนาคมภายในตําบล 
(2) ปญหาพื้นที่เปนเขตปาสงวน การกอสรางตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
(3) ปญหารางระบายน้ํามีไมเพียงพอครบทุกหมูบาน บางหมูบานชํารุด, เสียหาย บางสวน
ทอระบายน้ําอุดตัน/ตื้นเขิน 
(4) ปญหาหมูบานขาดสนามกีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจง 
(5) ปญหาการขาดหอกระจายเสียงประจําหมูบานหรือมีแตไมเพียงพอ บางหมูบานชํารุด 
บางหมูบานขาดเครื่องขยายเสียงและลําโพง 
(6) ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
ความตองการของประชาชน 
- รางระบายน้ํามีเพียงพอครบทุกหมูบาน 
- เพิ่มสถานที่ออกกําลังกายครบทกุหมูบานและไดมาตรฐาน 
- เพิ่มเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวครบทุกหมูบาน 
- เพิ่มไฟฟาสาธารณะสองสวางที่เพียงพอ 
- ปรับปรุงกอสรางถนน ไฟฟา การโทรคมนาคมและการสื่อสารใหครอบคลุมทั่วพื้นที ่

  4.2 ดานเศรษฐกิจ 
       สภาพปญหา 

       (1) ปญหาไมมีสถานที่จัดแสดงและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของราษฎร 
       (2) ปญหาการวางงาน 
       (3) ปญหาคาครองชีพสูง 
       (4) ปญหาการครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน 
       (5) ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
       (6) ขาดแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 (7) ปญหาเงินกูนอกระบบ 
 (8) ปญหาความไมเปนรูปธรรมในการสงเสริมกลุมอาชีพและการพัฒนาดานอาชีพ 
 (9) ปญหากลุมอาชีพขาดความรูทางดานการจัดการ การตลาด การจัดทําบัญชี 
(10) ปญหาศักยภาพของกลุมอาชีพ 
(11) ปญหาดานฐานขอมูลผลผลิตทางการเกษตรไมชัดเจน 
(12) ปญหาการคมนาคมการขนสงผลผลิต 
ความตองการของประชาชน 
- สงเสริมและสนับสนุนตลาดรองรับราคาผลผลิตทางดานการเกษตร 
- ใหมีสถานที่แสดงและจัดจําหนายสินคาที่สะดวก สะอาด และทันสมัย 
- ใหเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
- ใหมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ํา 

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
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- สงเสริมการเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม 
- สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 ดานสังคม 
สภาพปญหา 
(1) ปญหายาเสพติด 
(2) ปญหาความยากจน 
(3) ปญหาไมมีสัญชาติ 
(4) ปญหาการจัดสวัสดิการสังคมไมทั่วถึง 
(5) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
(6) ปญหาประชากรแฝง 
(7) ปญหาการวางงานหรือไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
ความตองการของประชาชน 
- เพิ่มศักยภาพการปองกันและรักษาความสงบในชุมชนใหเขมแข็ง 
- รวมมือ และประสานงานหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เพื่อแกไขและปองกันปญหายา

เสพติดในชุมชน 
- สรางอาชีพใหคนในชุมชน 
- ใหสัญชาติ 
- จัดสวัสดิการดานสังคมสงเคราะหใหทั่วถึง 

 

4.4 ดานการเมือง การบริหาร 
สภาพปญหา 
(1) ปญหากฎหมายลาสมัย  
(2) ปญหาการปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
(3) ปญหาความลาชาในการใหบริการประชาชนที่เกิดจากสายบังคับบญัชา 
(4) ปญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ 
เครื่องจักรกล ไมเพียงพอ ไมทันสมัย 
(5) ปญหางบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
(6) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
และระเบียบที่เก่ียวของ 
ความตองการของประชาชน 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
- ปรับปรุงการใหบริการใหมีความรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
- ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลใหกับฝายขาราชการ

ประจํา และฝายการเมือง 
- จัดหาเครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
- พัฒนานักการเมืองใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
- จัดอบรมใหประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององคการบริหาร

สวนตําบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 
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4.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 
สภาพปญหา 
(1) ปญหาไฟปา 
(2) ปญหาการบุกรุกทําลายปา 
(3) ปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม 
(4) ปญหาภัยแลง 
(5) ปญหาวาตภัย 
(6) ปญหาการจัดการขยะ 
(7) ปญหาการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ขาดการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ 
ความตองการของประชาชน 
- จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรูแกประชาชนใหมีจิตสํานึกรวมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
- การกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบการแกไขมลพิษและสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 

  4.6 ดานสาธารณสุข 
สภาพปญหา 
(1) ปญหาขาดการสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
(2) ปญหาการวางแผนครอบครัว  
(3) ปญหาการแพรระบาดและการปองกันโรค 
(4) ปญหาการควบคุมโรคติดตอ 
(5) ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข 
(6) ปญหาความลําบากในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
(7) ปญหาผูรับการรักษามีมากกวาบุคลากรทางการสาธารณสุข 
(8) ปญหาแหลงทิ้งขยะ การกําจัด และทําลาย  
(9) ปญหาการใชสารเคมีในการเกษตร 
ความตองการของประชาชน 
-    ใหมีการบริการทางดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
-    เพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานสาธารณสุข 
-    เพิ่มจํานวนอุปกรณทางการแพทยและการสาธารณสุข 
-    ใหมีการกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
-    สงเสริมการลดการใชสารเคมีและใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

  4.7  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       สภาพปญหา 
 (1) ประชาชนมีการศึกษาต่ํา 

(2) ปญหาเด็กนักเรียนยากจนขาดทุนการศึกษา 
(3) ปญหาคุณภาพการศึกษา 
(4) ปญหาดานการสื่อสารและการใชภาษา ราษฎร พูด อาน และเขียนหนังสือไมได 
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(5) ปญหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
(6) ปญหาคานิยมในการใฝศึกษาเรียนรูของเด็กวัยเรียน 
(7) ปญหาคานิยมของผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนสถานศึกษานอกพื้นที่ 
(8) ปญหาความลาชาในการอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจายเปนเงินเดือน/คา

   ตอบของครูผูสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(9) ปญหาเด็กนักเรียนไมมีสัญชาติ 
(10) ปญหาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเสื่อมถอย 
(11) ปญหาดานความแตกตางทางวัฒนธรรมประเพณี 
(12) ปญหาขอจํากัดดานงบประมาณที่ใชสนับสนุนการจัดงานประเพณีชนเผา 
ความตองการของประชาชน 
- สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 
- สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- ใหเพิ่มปริมาณงบประมาณสนับสนุนดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจน 
- ปลูกฝงคานิยมรักการเรียนรูของเด็กนักเรียน 
- คาดหวังตอการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- สงเสริมใหรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- ใหทุกชนเผามีการยอมรับความแตกตางทางดานวัฒนธรรมเพื่อจะไดอยูรวมกันอยาง

สงบสุข 
  4.8 ดานแหลงน้ํา 

สภาพปญหา 
(1) ปญหาการสรางแหลงเก็บกักน้ํา 
(2) ปญหาน้ําอุปโภคบริโภคมีไมเพียงพอ 
(3) ปญหาน้ําใชเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 
(4) ปญหาความสะอาดของน้ําอุปโภคบริโภค 
(5) ขาดการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
ความตองการของประชาชน 
- ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
- แหลงกักเก็บน้ําที่เพียงพอ  

4.9 ดานอื่นๆ  
สภาพปญหา 
(1) ปญหาการกระจายขาวสารทางราชการยังไมทั่วถึง 
(2) ปญหาความตองการเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
(3) ปญหาระดับโครงสราง กฎหมาย ระเบียบ 
(4) การมีสวนรวมของประชาชน 
ความตองการของประชาชน 
- เพิ่มการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  
- สงเสริมและใหความรูจากทางราชการ 
- พัฒนาระบบขอมูลขาวสารจากทางราชการสูประชาชน 
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  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงนั้น เปนการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสราง รวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ใน
พื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันในการแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง 
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังไดเนนการ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนน
พัฒนาการจัดแสดง การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที ่

  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น รวมถึงความ
ตองการของราษฎร และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลประกอบกับตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ซึ่งตองดําเนินการดานตางๆ  ดังนี้ 

  5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  เชน 
  (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย
  และสิ่งปฏิกูล 
  (3)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (4)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (5)  ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (6)  ใหมแีละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  (7)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีว ิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ เชน 
  (1)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
  (2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (3)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  (4)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ 
  เชน 
  (1)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (2)  การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบ
  เรียบรอย 

  5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน 
  (1)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (2)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  (3)  การทองเที่ยว 
  (4)  การผังเมือง 
  (5)  ใหมีตลาด  
  5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน 
  (1)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ 
เชน 
  (1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของทองถิ่น 
  5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  เชน 

  (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  (2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  (3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  (4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
  (5)  การสาธารณูปการ 
  (6)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
  (7)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
  (8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
  (9)  การจัดการศึกษา 
  (10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  (12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
  (13)  การจัดใหมีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  (14)  การสงเสริมกีฬา 
  (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
  (17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  (18)  การกําจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
  (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
  (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ   และ
สาธารณสถานอื่นๆ 
  (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  (25)  การผังเมือง 
  (26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
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  (27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (28)  การควบคุมอาคาร 
  (29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (31)  กิจกรรมอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
  (32)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร 
  (33)  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (34)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินอันเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดทําการวิเคราะหศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา และนโยบายการพัฒนาใหสอดคลองภารกิจทั้ง 7 
ดาน โดยใชเทคนิคการ SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงมีอํานาจ
หนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT Analysis ดังตอไปนี ้ 
 
 

การวิเคราะหศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
(SWOT Analysis) 

1. ศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 (1)  มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน พระตําหนักดอยตุง สวนแมฟาหลวง หอแหงแรงบันดาลใจ 

ซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ มาเที่ยวชมในพื้นที่ สงผลใหประชาชนมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว 

 (2)  ประชาชนในตําบลมีความรูดานการปลูกชา กาแฟ และไมผลเมืองหนาว ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจ สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน 

 (3)  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก 
 (4)  ประชากรในตําบลมีฝมือและภูมิปญญาทองถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑพ้ืนบาน 
 (5)  ตั้งอยูบนพื้นที่ที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกไมเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ชา 

กาแฟ ไมผลเมืองหนาว 
 (6)  ประชากรบางกลุมสนทนาภาษาจีนได 
 จุดออน (Weaknesses = W)   
 (1)  ระบบฐานขอมูลดานการเกษตร เศรษฐกิจ และความยากจนไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูล

ที่คาดเคลื่อน ทําใหไมทราบรายรับรายจายของครอบครัวที่แทจริง 
 (2)  การรวมกลุมอาชีพตาง ๆ ยังไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 (3)  ประชาชนวัยแรงงาน ไมมีงานทําและวางงานนอกฤดูทําการเกษตร 
 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  การแกไขปญหาความยากจนเปนเปนนโยบายเรงดวนของระดับชาติ 
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 (2)  การสงเสริมและใหความสําคัญของภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ในการพัฒนาพืช
เศรษฐกิจ  

 (3)  นักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมทองเที่ยวในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
 (4)  พื้นที่ใกลเขตเศรษฐกิจการคาชายแดน พมา – แมสาย 
 (4)  ชาและกาแฟ กําลังเปนที่นิยมทั้งในประเทศและตลาดโลก 
 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  สภาวการณปจจุบันทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคตกต่ํา 

เกี่ยวเนื่องจากหลายปจจัย  
 (2)  ปญหาการอพยพไปทํางานตางประเทศและตางจังหวัดของประชาชนวันแรงงาน 
 (3)  ระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ยุงยากสลับซับซอน หลายขั้นตอน ทําใหการดําเนินงาน

ไมคลองตัว เกิดความลาชาในการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจในพ้ืนที ่
 (4)  ปญหาภัยแลงและขาดแคลนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่เพียงพอ ทําใหผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ํา 
 

2. ศักยภาพการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 (1)  ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน
อยางตอเนื่อง 

 (2)  มีการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่อยางทั่วถึงทุก
หมูบาน 

 จุดออน (Weaknesses = W)   
 (1)  โครงการกอสรางขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 

ไมสามารถดําเนินโครงการเองไดเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ 
 (2)  บางโครงการไมสามารถดําเนินการไดเนือ่งจากขัดกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ   
 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองถิ่น พ.ศ. 2542 
 (2)  รัฐบาลถายโอนอํานาจหนาที่และประมาณเพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาตามความตองการ

ของประชาชน 
 (3)  ความกาวหนาและเทคโนโลยีดานตางๆ ทําใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น 
 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง เปนอุปสรรคตอการกอสราง การขนยาย การคมนาคม 
 (2)  การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกิดความซ้ําซอน

ของงบประมาณ ทําใหเสียโอกาสการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 (3)  ความตองการของประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เปน

โครงการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ซึ่งสวนมากยังเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะดําเนินการได 
 (4)  พื้นที่สวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ การ

ดําเนินงานจึงตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานในบางโครงการได เชน 
การขุดบอขยะ การสรางถนน  การขยายเขตไฟฟา เปนตน 
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3.  ศักยภาพการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 (1)  ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา และสนับสนุนงบประมาณ

ดานการศึกษาในทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 (2)  มีกลุมเครือขายการศึกษาตาง ๆ ในชุมชน   
 (3)  ครูผูดูแลเด็กมีจํานวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กในพื้นท่ี 
 (4)  ผูนํา ผูบริหาร ใหความสําคัญงานการศาสนา 
 (5)  ความเขมแข็งศรัทธาในศาสนาของคนในพ้ืนที ่
 จุดออน (Weaknesses = W)   

(1)  งบประมาณที่อุดหนุนดานการศึกษายังไมเพียงพอตอการพัฒนาการศึกษาและกีฬา 
 (2)  คานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษานอกพ้ืนที/่พื้นราบ 
 (3)  ประชาชนไมมีความสามารถสงบุตรหลานเรียนหนังสือ 
 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  การสนับสนุนนโยบายดานการศึกษาเปนวาระแหงชาติ และกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาของทองถิ่น 
 (2)  ไดรับความรวมมือระหวางสถานศึกษาในพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 (3)  ไดรับโอกาสทางการศึกษาจากหนวยงานเอกชน หนวยงานที่ไมแสวงผลกําไร และองคกร

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  เด็กนักเรียนบางสวนยังเปนบุคคลไรสัญชาติ ซึ่งเปนอุปสรรคตอภาครัฐในการเขาไป

ชวยเหลือในดานการศึกษา 
 (2)  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีขอจํากัดเรื่องแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 (3)  ความหางไกลของพื้นที่ทําใหเด็กขาดโอกาสในการพัฒนาดานการศึกษา  
 (4)  ผูปกครองขาดปจจัยสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษา 
 
 4. ศักยภาพดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 (1)  ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุขอยางตอเนื่อง  
 (2)  ประชาชนตําบลแมฟาหลวง เปนประชาชนที่ผสมผสานระหวางชนเผาตาง ๆ กอใหเกิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งตางก็มีอัตลักษณเปนของตนเอง โดยจะแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน 
 (3)  มีกลุมเครือขายตาง ๆ ในชุมชน 
 จุดออน (Weaknesses = W)   
 (1)  ประชากรสวนใหญยังเปนบุคคลไรสัญชาติ ซึ่งเปนอุปสรรคตอภาครัฐในการเขาไป

ชวยเหลือในสิทธิ สวัสดิการทางสังคม ดานสาธารณสุข และดานตาง ๆ 
 (2)  การประสานความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐกับประชาชนมีนอย 
 (3)  ลักษณะพื้นที่ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุข 
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 (2)  การสงเสริมดานการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ภาคสวนที่ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 (2)  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจํากัดแนวทางการดําเนินการ ทําใหการดําเนินงานลาชา 
 

 5.  ศักยภาพการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 (1)  ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 (2)  พื้นที่ยังคงสภาพเปนภูเขาสูงสลับซับซอน เหนือระดับน้ําทะเล ประมาณ 1,000 เมตร 
สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชื้นตลอดทั้งป  

 (3)  มีหนวยงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีอยูหลายหนวยงาน 
 จุดออน (Weaknesses = W)   
 (1)  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การทําลายปาตนน้ํา   
 (2)  ประชาชนขาดความรูจริงในการเตรียมพื้นที่เพ่ือเพาะปลูก การทําไรเลื่อนลอยในพื้นที่   ทํา

ใหเกิดไฟปาในพื้นที่บอยครั้ง 
 (3)  ปญหาดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวมา

เที่ยวจํานวนมาก ทําใหปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 
 (4)  ไมมีสถานที่กําจัดขยะเปนของทองถิ่นเอง  
 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม  
 (2)  พื้นที่ตําบลแมฟาหลวงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความ

โดดเดนเรื่องพื้นที่ทองเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยว สราง
โอกาสทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพื้นท่ี 

 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  ความแตกตางของพื้นที่ ความหางไกลของระยะทาง เปนอุปสรรคตอการจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม 
 (2)  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (3)  ขอจํากัดดานพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง แมฟาหลวง ซึ่งเปนเขตปา

สงวน จึงไมสามารถดําเนินการกอสรางสถานที่ทิ้งขยะได  
 

6.  ศักยภาพการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 (1)  ผูนํา ผูบริหาร มีความสามารถในการบริหาร ไดรับความไววางใจจากประชาชน  
 (2)  มีความรวมมืออยางเขมแขง็ระหวางผูนําทองถิ่นและผูนําทองท่ี 
 จุดออน (Weaknesses = W)   
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 (1)  กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลาทําใหขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน 

 (2)  การจัดเก็บฐานขอมูลที่ไมเปนระบบ ยากตอการคนหาและอางอิง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมคุมคา 

 (3)  จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมีจํากัด ไมสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหนวยงาน 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 (1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่

รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริม 
 (2)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีการฝกอบรม ขาราชการ พนักงาน ใหมีความรู 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats = T) 
 (1)  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 (2)  ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพฒันาทองถ่ิน 
 (3)  ประชาชนยังมีสวนรวมในการบริหารไมมากเทาที่ควร 
 (4)  ประชาชนในตําบลแมฟาหลวง ยังขาดความรูและความเขาใจในระบบการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบล ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในระบบการทํางานและมีสวนรวมในการพัฒนานอย 
 (5)  สมาชิกสภาทองถ่ินยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 

  จากการวิเคราะหศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวงในดานตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางพัฒนาและ
นโยบายการบริหาร เพื่อที่จะสามารถปฏบิัติราชการใหบรรลุภารกิจดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 (2)  สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
 (3)  สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจางแรงงานและการ
 สรางอาชีพ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา อาคาร และสิ่งปลูกสราง 
 (2)  พัฒนาระบบการจัดการน้ําและระบบประปา 
 (3)  พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ  
 (2)  สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 (3)  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีว ิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  สงเสริมการใหบริการสาธารณสุข ปองกัน และควบคุมโรคอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

  (2)  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ 
  และผูดอยโอกาส  

 (3)  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 (4)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5)  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม พืช ดิน และน้ํา 
 (2)  พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (3)  การจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
 แนวทางการพัฒนา 

    (1)  สงเสริมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2)  สงเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองคกรที่ด ี
 (3)  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4)  ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 
  

นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร 
1. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการ 
(1)  สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวหนา ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึงพัฒนา

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
(2)  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน  ไฟฟา ประปา ทอ

ระบายน้ํา ใหมีความรวดเร็วและทั่วถึง 
(3)  บริหารจัดการงบประมาณใหมีความคุมคา โดยเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง และ

แสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
(4)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสรรคพัฒนาทองถิ่น 
(5)  เนนระบบการบริหารที่มีความโปรงใส ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
(6)  เรงสํารวจความเดือดรอน ความตองการ ความทุกขยาก ความไมสะดวก พรอมแกไข

ปญหาทันที 
(7)  เรงสะสางปญหาและความตองการที่ยังไมเคยถูกแกไขและเยียวยา 
(8)  เรงซอมแซมปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมไดรับการแกไข ดวยการจัดสรร

งบประมาณเรงดวนและลงมือทําทันท ี
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2.  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 
(1)  สงเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ใหมีศักยภาพและมี

คุณภาพ พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอยูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานยิ่งขึ้น และเสริมสรางแหลงเรียนรูใหเปนการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางบูรณาการ 

(2)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดรวมคิด รวมทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม รวมทั้งเพ่ิมทักษะและการแสดงความสามารถ ดานกีฬา ดานดนตรี การสงเสริมอาชีพและ
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

(3)  สงเสริมดานกีฬา สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดานกีฬาของชุมชน 
สงเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ จัดใหมีการปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพิ่มขึ้น 

(4)  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหคงอยูอยางยั่งยืน 

(5)  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางทั่วถึงและเปนธรรม และสามารถดํารงชีพอยูในสังคม
อยางเหมาะสม 

(6)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่         
เพื่อดําเนินการปองกันมิใหยาเสพติดเขามาแพรระบาดในพ้ืนที่อีก 

(7)  สงเสริมใหเกิดความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขาย
การมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(8)  เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนทีป่ระสบภัยพิบัติตาง ๆ 

(9)  สนับสนุนการจัดทําโครงการเชิงรุก ดานสาธารณสุข การควบคุมโรคติดตอ การดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ ทั้งทางรางกายและจิตใจแกประชาชนกลุมตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงทุกกลุมทุกวัย 

(10)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในดานการ
เสริมสรางระบบสุขภาพ ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา สามารถลดการเจ็บปวยและลดคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล 

 

3.  นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
(1)  สงเสริมอาชีพและสรางชุมชนเขมแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนเพื่อบริหาร

จัดการตามแนวทางพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  (2)  พัฒนาและสงเสริมการใหความรูในวิชาการและประสบการณแกประชาชน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายไดอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
  (3)  สงเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  (4)  สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธการทองเที่ยวของตําบลใหเปนที่รูจักทั่วไปของนักทองเที่ยว 
พัฒนาศักยภาพดานการบริการเพื่อการทองเที่ยว เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับตําบลและสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน 
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4.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
  (1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีศักยภาพพรอมรองรับการคา  การลงทุน 
และการทองเที่ยว ไดแก พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที ่  
  (2)  พัฒนาระบบระบายน้ําใหไดมาตรฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง 
  (3)  จัดใหมีสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผอนหยอนใจ เพื่อการนันทนาการ 
  (4)  พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะอยางทั่วถึง 
  (5) สรางและบํารุงแหลงกักเก็บน้ํา ขุดลอกทางน้ํา และระบบการสงน้ําเขาสูพื้นที่ทาง
การเกษตร เพื่อเอื้อประโยชนในการประกอบอาชีพของประชาชน 
  (6)  สนับสนุนการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 

  5.  นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (1)  สงเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน หันมาใหพลังงาน
ทดแทนคืนธรรมชาติสูปาและแมน้ํา 
  (2)  สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคุมครองดูแลรักษา
ทรัพยากรปาไม ตลอดจนการรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาไม เพื่อเพิ่มความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 
  (3)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
  (4)  สรางเครือขายความรวมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหวางองคกรภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

  6.  นโยบายดานการบริหารจัดการที่ดี 
  (1)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกข้ันตอน 
  (2)  ปรับปรุงพัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและ
ทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อตอการใหบริการแกประชาชน 
  (3)  บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจ ใหกับบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
  (4)  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ใหประชาชนและบุคลากรของ อบต.มีสวนรวม  
  (5) บริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน สวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล     

 
 

 

  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดวิเคราะหภารกิจและอํานาจหนาที่ตามขอ 5 แลว 
พิจารณาเห็นวาภารกิจหลักและภารกิจรองที่ตองดําเนินการ ไดแก 

  ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. สงเสริมการศึกษา 

6. ภารกจิหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
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2. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
3. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
5. การสงเสริมการทองเทีย่ว 
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
7. การสงเสริมอาชีพ การมีรายได การจัดใหมีตลาดสําหรับจําหนายสินคา 
 

ภารกิจรอง ดังนี้ 
1. การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและระงับโรคติดตอ 
2. การสงเสริมและพัฒนาทางดานกีฬา 
3. การสงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ในการรักษาความสะอาดเปน

   ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การสงเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 

 
  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 สวน
ราชการ ไดแก 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2. กองคลัง 3. กองชาง และ 4. กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ทั้งนี้  ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวนทั้งสิ้น 22 อัตรา พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 10 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 28 อัตรา (ประเภทผูมีคุณวุฒิ จํานวน 11 
อัตรา ประเภทผูมีทักษะ จํานวน 17 อัตรา) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ ความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี แตเนื่องจากที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้นจํานวนมาก อีกทั้งในการสรรหาพนักงานสวนทองถิ่นใหมาดํารงตําแหนงที่วางยังคงประสบปญหา 
เนื่องจากสภาพความไมเจริญ หางไกลสิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมลําบากเปนทางขึ้นภูเขาสูง  พนักงาน
สวนทองถิ่นไมสามารถเบิกคาเชาซื้อบานไดหากประสงคมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลแมฟาหลวงมีบานพักขาราชการ และการสรรหาพนักงานจางก็ประสบปญหาไมมีผูมาสมัครเขาทํางาน
จากสาเหตุในลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงยังคงกําหนดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานครู และพนักงานจางตามกรอบกําลังเดิม หากองคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวงแกไขปญหาการสรรหาคนมาดํารงตําแหนงที่วางได ใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ไดวิเคราะหกําหนด
ตําแหนงไว  และมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยูอยางสม่ําเสมอ ก็จะสามารถดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป 

 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  หากเปรียบเทียบกับ
จํานวนอัตรากําลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสภาพพื้นที่
ใกลเคียงกัน จะเห็นไดวาการกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีความเหมาะสมกับ
ขนาด และงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
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การเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมฟาหลวง 

ลําดับ 
ที ่

 
อปท. 

สวน
ราชการ 

งบประมาณ
รายจาย 

ประจําป 2560 

พนักงาน 
สวนทองถิ่น 

(อัตรา) 

พนักงาน
คร ูอบต. 
(อัตรา) 

ลูกจาง 
ประจํา 
(อัตรา) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

(อัตรา) 

พนักงานจาง 
ทั่วไป 

(อัตรา) 

 
หมายเหตุ 

1 อบต. แมฟาหลวง 4 52,000,000 22 10 - 28 6 รวม 66 อัตรา 
2 อบต. แมสลองใน 4 102,793,000 28 19 - 58 13 รวม 118 อัตรา 
3 อบต. แมสลองนอก 4 56,000,000 22 5 - 34 11 รวม 72 อัตรา 
4 อบต. เทอดไทย 4 97,360,000 25 15 - 49 14 รวม 103 อัตรา 

 

  เมื่อพิจารณาจากโครงสรางการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
เปรียบเทียบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 
เรื่อง ขอแนะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบกับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวพบวาการจัดโครงสรางสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ยังไมมีความเหมาะสม เพราะในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีแผนงาน
การเกษตร งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แตในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2560 ไมมีงานดังกลาว ทําใหการบริหารงานบุคคลไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ในการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 นี้ จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดงานเพิ่มขึ้นใหม 2 
งาน คือ งานสงเสริมการเกษตร และงานรักษาความสะอาด ในสวนราชการสํานักงานปลัด  อีกทั้งจะสรรหา
บุคคลมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง และจะ
ดําเนินการปรับเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานใหปฏิบัติงานทดแทนตําแหนงที่วางได พรอมทั้งปรับลดพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานงานครูใหมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการประหยัดคาใชจายดานบุคลากร และแกไข
ปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงตอไป 

 
 

 
จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจ

รอง รวมถึงอํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวไน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ให
เปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชี  

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
ประจําป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 
 

  กองชาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานกอสราง  และซอมบํารุง การควบคุมการกอสราง
และซอมบํารุง งานแผนดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามัน
เชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดาน
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห/วิจัย การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษามาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการศึกษา เพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การสงเสริมงานและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การ
สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตางๆ เพื่อประโยชนทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา 
สงเสริม ทํานุบํารุง และรักษาไวซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของทองถิ่น วัฒนธรรม 
สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
   

  หนวยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 
ภายในองคการบริหารสวนตําบลที่สังกัด ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบการใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

8.1  การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ตามแผนอัตรากําลัง 
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จะกําหนดภารกิจดานการสงเสริมการเกษตร การรักษาความ

สะอาด จึงกําหนดใหมีงานเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและงานรักษาความสะอาดอยูในสํานักงานปลัด เพิ่มขึ้นใน
กรอบโครงสราง ดังนี้ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม 
(2558 – 2560) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
(2561 – 2563) 

หมายเหตุ 

 1. สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) 
    1.1 งานการเจาหนาที่ 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานกฎหมายและคดี 
    1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.5  งานสังคมสงเคราะห 
    1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7 งานบริหารงานทั่วไป 
    1.8 งานธุรการ 
    1.9 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    

1. สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
    1.1 งานการเจาหนาที่ 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานกฎหมายและคดี 
    1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.5  งานสังคมสงเคราะห 
    1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7 งานบริหารงานทั่วไป 
    1.8 งานธุรการ 
    1.9 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
    1.10 งานสงเสริมการเกษตร * 
    1.11 งานรักษาความสะอาด ** 

* กําหนดงานเพิ่มใหมตาม
ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
** กําหนดงานเพิ่มใหมตาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    2.4 งานธุรการ 

2. กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    2.4 งานธุรการ 

 

 3. กองชาง 
   ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร        

3. กองชาง 
   ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร             

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ผูอํานวยการกองการศึกษา  
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
   4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
   4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

5.  หนวยตรวจสอบภายใน 
    5.1  งานตรวจสอบภายใน 

5.  หนวยตรวจสอบภายใน 
    5.1  งานตรวจสอบภายใน 
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  8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

  ขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อการกําหนดตําแหนง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเกี่ยวกับกําลังคนในปจจุบัน เพื่อจะได
ทราบลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรางของ
กําลังคนและเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
  ประเภทของขอมูลที่ทําการสํารวจและวิเคราะห ไดแก 
  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง การ
โอน การลาออก ฯลฯ 
  3. ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนในการวิเคราะหเพิ่มเติม 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม 
ตรงไหนใชคนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคกร 
  แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ 
  1. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ หรือไม 
  2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 
  3. ปริมาณงานของเจาหนาที่เหมาะสมหรือไม งานใดควรเพิ่ม งานใดควรลด 
  4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงที่มีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาที่และควรมอบใหใคร
ดําเนินการแทน 
  5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มที่หรือไม มอบหมายงานเพิ่มไดหรือไม 
  6. การจัดหนวยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
  7. เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 
  8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องใดเพื่อใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะสมกับงานปจจุบัน
และงานในอนาคต 
  9. มีการใชคนเต็มที่หรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
  10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อชวยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพงานอยางไร 
  ขั้นตอนที่ 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนที่ตองการ มีวิธีคํานวณที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ  
   1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณหรือผลงานที่ผานมาในแตละปของหนวยงาน
และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปที่ผานมาแลว
นํามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นํามาใชคํานวณตองใกลเคียงกับ
ความจริงและนาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
   1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใชทํางานแตละชิ้น 
โดยการคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ มีวิธีการคิด ดังนี ้
   1 ป จะมี  52 สัปดาห 
   1 สัปดาหจะทํา  5 วัน 
   1 ป จะมีวันทํา  260 วัน 
   วันหยุดราชการประจําป 13 วัน 
   วันหยุดพักผอนประจําป  10 วัน 
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   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 
   ซึง่ในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
   สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
    จํานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น 
        เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 
  2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนที่ใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผานมาในแตละป รวมทั้งจํานวนคนที่ทํางานเหลานั้นในแตละป เพื่อใชเปนแนวสําหรับการกําหนด
จํานวนตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหา
อัตราสวนระหวางปริมาณงานกับจํานวนคนที่ตองการสําหรับงานตางๆ ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดาน
การเงิน แตมีขอควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ 
  2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาที่ที่มีอยูเดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม 
  2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาที่ จึงไมสามารถคํานวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคํานวณที่ซับซอนกวานี้ 

 

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดวิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน  
รวมทั้งโครงสรางการกําหนดสวนราชการ ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด 
เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปขางหนา จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อใหความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 
3 ป ดังนี้ 

1) มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการครบทุกสวนราชการ (ตาม
เอกสารประกอบ) 

 
  2. บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง กรณีท่ีมีผูดํารง
ตําแหนง ครบทุกตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง แยกเปนสวนราชการ  (ตามเอกสารประกอบ) 
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  3. อัตรากําลังที่ตองการแตละสวนราชการ 

ที ่ สวนราชการ ตําแหนง ประเภท 
อัตรากําลัง 
ที่ตองการ 
(อัตรา) 

มีผูดํารง
ตําแหนง 
(อัตรา) 

อัตรา 
กําลัง
ว าง 

(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1  ปลัด อบต. บริหารงานทองถ่ิน 1 1 -  
2  รองปลัด อบต. บริหารงานทองถ่ิน 1 1 -  
 สํานักงานปลัด (01)       
1  หัวหนาสํานักปลัด อํานวยการทองถิ่น 1 1 -  
2  นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ 1 1 -  
3  นิติกร วิชาการ 1 1 -  
4  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ 1 1 -  
5  นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1 -  
6  เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
ทั่วไป 2 2 -  

7  เจาพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป 1 - 1 รับโอน 
8  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จางตามภารกิจ 3 3 -  
9  ผูชวย จพง.การเงินและบัญช ี จางตามภารกิจ 2 2 -  

10  ผูชวยเจาพนักงานสวนสาธารณะ จางตามภารกิจ 1 1 -  
11  พนักงานขับรถยนต จางตามภารกิจ 5 5 -  
12  คนงานทั่วไป จางท่ัวไป 3 3 -  
13  คนงานประจํารถขยะ จางท่ัวไป 3 3 -  
 กองคลัง (04)       
1  ผูอํานวยการกองคลัง อํานวยการทองถิ่น 1 1 -  
2  นักวิชาการเงินและบญัช ี วิชาการ 1 1 -  
3  นักวิชาการคลัง วิชาการ 1 1 -  
4  นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ 1 - 1 บัญชี กสถ. 
5  เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป 1 - 1 บัญชี กสถ. 
6  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จางตามภารกิจ 1 1 -  
 กองชาง (05)       
1  ผูอํานวยการกองชาง อํานวยการทองถิ่น 1 1 -  
2  นายชางโยธา ทั่วไป 2 1 1 รับโอน 
3  ผูชวยนายชางโยธา จางตามภารกิจ 2 2 -  
4  ผูชวย จพง.การเงินและบัญช ี จางตามภารกิจ 1 1 -  
 กองการศึกษา (08)       
1  ผูอํานวยการกองการศึกษา อํานวยการทองถิ่น 1 1 -  
2  นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 - 1 บัญชี กสถ. 
3  เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 1 1 -  
4  ครู คศ.1 การสอน 10 10 -  
5  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จางตามภารกิจ 1 1 -  
6  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จางตามภารกิจ 12 12 -  
 หนวยตรวจสอบ

ภายใน (12) 
      

1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 1 - 1 บัญชี กสถ. 
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บทวิเคราะหเปรียบเทียบอัตรากําลังทั้งหมดกับอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน 

  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีความตองการพนักงานสวนตําบลประเภทบริหาร 
จํานวน 2  ตําแหนง 2  อัตรา ไดแก ตําแหนงปลัด จํานวน 1  คน และรองปลัด จํานวน 1  คน 

สํานักงานปลัด อบต. มีความตองการพนักงานสวนตําบลทั้งหมดจํานวน  7   ตําแหนง  8  อัตรา 
แยกเปน ประเภทอํานวยการ จํานวน 1  อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 4  อัตรา ประเภททั่วไปจํานวน 3  อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจจํานวน 1 1  อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6  อัตรา ปจจุบันในสํานักงานปลัด 
อบต. มีจํานวนอัตรากําลังทั้งหมด 12  ตําแหนง รวม 24  อัตรา มีตําแหนงวางอยู 1  อัตรา  

 กองคลัง มีความตองการพนักงานสวนตําบลทั้งหมดจํานวน  5   ตําแหนง 5  อัตรา แยกเปน
ประเภทอํานวยการ จํานวน 1  อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 3  อัตรา ประเภททั่วไป จํานวน 1  อัตรา และ
พนักงานจางตามภารกิจจํานวน 1  อัตรา ปจจุบันในกองคลัง มีจํานวนอัตรากําลังทั้งหมด 4  ตําแหนง รวม 4  
อัตรา มีตําแหนงวางอยู 2  อัตรา  

กองชาง มีความตองการพนักงานสวนตําบลทั้งหมดจํานวน 2  ตําแหนง 3  อัตรา แยกเปน
ประเภทอํานวยการ จํานวน 1  อัตรา ประเภททั่วไป จํานวน 2  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา 
ปจจุบันในกองชาง มีจํานวนอตัรากําลังทั้งหมด 4  ตําแหนง รวม 5  อัตรา มีตําแหนงวางอยู 1  อัตรา 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความตองการพนักงานสวนตําบลทั้งหมดจํานวน 3   
ตําแหนง 3  อัตรา แยกเปน ประเภทอํานวยการ จํานวน 1  อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 1  อัตรา ประเภท
ทั่วไป จํานวน 1  อัตรา พนักงานครู 1 0  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 3  อัตรา ปจจุบันในกอง
การศกึษาฯ มีจํานวนอัตรากําลังทั้งหมด 5  ตําแหนง รวม 25  อัตรา มีตําแหนงวางอยู 1  อัตรา  

  หนวยตรวจสอบภายใน มีความตองการพนักงานสวนตําบลทั้งหมดจํานวน 1  ตําแหนง 1  อัตรา 
แยกเปน ประเภทวิชาการ จํานวน 1  อัตรา เปนตําแหนงวาง 
 

  สรุป  อัตรากําลังที่ตองการขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงทุกสวนราชการ ตองการ
อัตรากําลังทั้งหมด 38  ตําแหนง 66  อัตรา ดังนี้  
  1 . พนักงานสวนตําบล (มีคนครองตําแหนง)  จํานวน 16  อัตรา  
  2 . พนักงานสวนตําบล (อัตราวาง)    จํานวน 6   อัตรา  
  3 . พนักงานครู อบต. (มีคนครองตําแหนง)   จํานวน 10  อัตรา  
  4 . พนักงานครู อบต. (อัตราวาง)   จํานวน  -  อัตรา 
  5 . ลูกจางประจํา  (มีคนครองตําแหนง)  จํานวน  -  อัตรา 
  6 . พนักงานจางตามภารกิจ (มีคนครองตําแหนง) จํานวน  28  อัตรา 
  7 . พนักงานจางตามภารกิจ (อัตราวาง)  จํานวน   - อัตรา 
  8 . พนักงานจางทั่วไป (มีคนครองตําแหนง)  จํานวน  6  อัตรา 
  9 . พนักงานจางทั่วไป (มีอัตราวาง)   จํานวน   -  อัตรา 
 

  จากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน และวิเคราะหอัตรากําลังที่ตองการพบวาอัตรากําลังที่มีอยู           
มีความเหมาะสมและเพียงพอตอปริมาณงานในแตละสวนราชการแลว จึงใหคงอัตรากําลังไวเทาเดิม  ทั้งนี้ 
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องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง สามารถปรับเกลี่ยอัตรากําลังที่มีอยู ใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรและนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดเชียงราย และนโยบายของผูบริหารได  
  สําหรับอัตรากําลังทีส่ังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558   ลงวันที่ 2 9  กันยายน 2558   ซึ่งไดกําหนดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แตละแหงขององคการบริหารสวนตําบล มีตําแหนง อัตรากําลัง และหองประสบการณ ดังนี้ 

1 . ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีจํานวน 1  คน 
2 . ตําแหนงครูผูดูแลเด็กใหเปนไปตามอตัราสวนเด็กปฐมวัยตอครูผูดูแลเด็ก โดยใชอัตราสวน 

10 :1  และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต 5  คนขึ้นไป ใหมีตําแหนงครูผูดูแลเด็กเพิ่มไดอีก 1  คน 
  ซึ่งหากพิจารณาจํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตออัตราสวนครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และ
ผูดูแลเด็กแลว ยังไมเปนไปตามสัดสวนของประกาศหลักเกณฑดังกลาว โดยอัตราตําแหนงครูผูดูแลเด็กเกิน
จํานวนเด็กปฐมวัยอีก 1  อัตรา แตในอนาคตหากองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงไมสามารถปรับเกลี่ย
อัตรากําลังใหเพียงพอตอจํานวนเด็กได องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงอาจมีความจําเปนตองปรับลด
อัตรากําลังในสวนของตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (พนักงานสวนตําบล) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีคุณวุฒิหรือผูมีทักษะ) 
และผูดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ใหสอดคลองกับจํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนตอไป 
    
ตารางขอ 8.2  
การวิเคราะหกําหนดตําแหนง 
  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะ
ดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มี
เทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและ
เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการ
วิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
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  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน
คุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การ
พัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสู
ยุค 4.0 เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 
  1. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขา
มาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขา
มามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายใน
ภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกนั ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นดวยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเอง
เสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไม
ตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใช
ประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการ
ของประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตางๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตาม
ความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเทอรเนต 
เวปไซด โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 
  3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการ
วิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการ
ตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพ
ความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
  ในการบริหารงานขององคกรตางๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดขององคกรคือ
ทรัพยากรมนุษยขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอื่นๆ ขององคกรในการดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เปนปจจัยตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการที่องคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวางแผนการใชกําลังคน
อยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดย

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
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องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงไดมีการวิเคราะหขอมูลประเมินความรูความสามารถของอัตรากําลังที่มีอยูวา
อยูในเกณฑตองเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรูดานใด รายละเอียดตามตารางแนบทายเอกสารประกอบการจัดทํา
แผนอัตรากําลังนี้ 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร 
อันไดแก ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไว ดังนี้ 
  1. จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นรวมกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น การเขารับการฝกอบรมที่หนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยใหองคการบริหารสวนตําบล
แมฟาหลวง เปนผูจัดอบรมเอง หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 
  3. สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณในการทํางานระหวาง
เจาหนาที่ทองถิ่นดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน 
  4. จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานใหสูงขึ้น 
  5. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพื้นที่การใหบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการใหบริการประชาชน 
เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาที่ 
  6. สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ําซอนของงาน
และการใชทรัพยากรที่ไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากขึ้น 
  7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง ผาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสงเสริมใหหนวยงานเปนองคกร
แหงการเรียนรูตอไป 
  8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาว ใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกําหนด 
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  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น  ไดออกประกาศ  ก.ถ.  เรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันที่  1 1   
มิถุนายน  2556   เพื่อใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดถือเปนหลักการ  
แนวทางปฏิบัติ  และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  26   วรรคเจ็ด  และมาตรา 1 7   (9 )  และ  (12 )  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542   และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลเรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ลงวันที่  3 1   สิงหาคม  2 5 5 8   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงรายในการประชุม  ครั้งที่ 
9 /2558   เมื่อวันที่  2 3   กันยายน  2558   เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เพื่อยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นใหคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1 . การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2 . การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 

3 . การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  4 . การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5 . การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  6 . การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7 . การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
  8 . การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9 . การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

  ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

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

13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง 
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