นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก. อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยในด้ า นบุ ค คล โดยให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าแผน
อัต ราก าลั ง ของข้ า ราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อใช้ ในการก าหนดต าแหน่ งโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจั งหวั ดเชี ยงราย (ก.อบต.จั งหวั ด) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจั งหวั ดเชี ยงราย (ก.อบต.จั งหวั ด ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุ

แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอานาจหน้าที่
มีป ระสิ ทธิภ าพ มี ความค้าค่ า สามารถลดขั้ นตอนการปฏิบัติง าน มีการลดภารกิจและยุ บเลิ ก หน่ว ยงานที่
ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลั ง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีการกาหนดตาแหน่งอัต รากาลั งของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๙ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. ขอบเขตและแนวทางให้การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังซึ่ง
ประกอบด้วย นายกองค์องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่เจดีย์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่บรรลุตามพันธกิจที่ตั้ง
ไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบ ให้ ส ามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้า
มาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่ง
ในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้จะคานึงถึง

3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิ ดจะมีผ ลกระทบต่อ ประสิ ทธิ ภ าพ และต้ นทุน ในการทางานขององค์ กร ดัง นั้นในการกาหนดอัต ราก าลั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐานว่า งานใดที่
ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลัง
ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการ
จะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็
มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้
สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปั จ จุ บั น และอนาคตมีความแตกต่า งกันอย่า งมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็น ต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด
3.6.2 เรื่ องการเกษี ยณอายุร าชการ เนื่ องจากหลายๆส่ ว นราชการในปั จจุ บัน มี
ข้าราชการผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในอบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลั งไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกลี่ ย หรือลด
จานวนกรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม
มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบ
ตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทัง้ ๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะ
งานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ อัตรากาลั ง นี้จะเป็นแนวทางให้ ส่ วนราชการสามารถมีข้อมูล เชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนา
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ อันจะนาไปสู่การใช้
อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/
ลดลง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มี ส ภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ

(2) ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
(3) ปัญหารางระบายน้า มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านรางระบายน้าอุดตัน /
ตื้นเขิน
(4) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
(5) ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างในทางสาธารณะ
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟฟูาส่องสว่าง การโทรคมนาคม
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(3) จัดระบบประปาเพื่ออุปโภค – บริโภคในพื้นที่
(4) ก่อสร้างรางระบายน้าในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่า
(2) ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง
(3) ราษฎรขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่าเพื่อเพิ่มรายได้
4.3 ด้านสังคม – การศึกษา
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(3) ปัญหาความยากจน
(4) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(5) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่
(2) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน
(3) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคระบาดในพื้นที่
4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน
(2) ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรภาคประชาชน
(3) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จั ด ระบบและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
(3) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การเผาปุาเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การบุกรุกที่สาธารณะและทาลายปุาไม้
ความต้องการ
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสานึกร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(4) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบัน
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง ๑(Strength)
ด้านสังคม การศึกษา กีฬา สาธารณสุข
๑. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่พอเพียง
และหลากหลาย
๒. มีรพ.สต.ในพื้นที่
๓. มีสถานที่ออกกาลังกายในตาบล
4. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์

จุดอ่อน (Weakness)
ด้านสังคม การศึกษา กีฬา สาธารณสุข
๑. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน
ในโรงเรียนต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประพฤติตนในสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ประชาชนมีความชานาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน

๑. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและ
ชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ

๒. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทานา
พืชสวนและมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด มีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างตาบล

๑. ขาดการบริหารจัดการใช้น้าอย่างเป็นระบบ
๒. มีข้อจากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อานวยในการ
จัดตั้งเพื่อทาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง ๑(Strength)
และระหว่างอาเภอสะดวก ใช้การได้ตลอดปี
ด้านการเมืองการบริหาร
๑. มีอิสระในการบริหารจัดการ
๒. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง
และตรวจสอบได้
๓. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจ
ในการปกครองตนเอง
๔. มีการแบ่งส่วนราชการโดยกาหนดอานาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบ
๕. มีการกระจายอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถตัดสินใจตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ

จุดอ่อน (Weakness)
ด้านการเมืองการบริหาร
๑. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๒. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตาบลมีน้อย
๓. แต่ละส่วนราชการในองค์กรยังไม่เห็น
ความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนา ขาดการประสาน
แผนในภาพรวมของอบต.
๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาด
ความเป็นเอกภาพ

ปัจจัยภายนอก
โอกาส ( Opportunity)
๑. นโยบายรัฐบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๒. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของจังหวัด
๓. นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น
๔. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการพัฒนา OTOP และ
SME นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT
๕. นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
การเกษตรปลอดภัย
๖. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง

อุปสรรค (Threat)
๑. กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพท้องถิ่นบางประเภท
๒. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
หรือประเภทเดียวกันส่งผลกระทบทาให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดสูงขึ้น
๓. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมือง
๔. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกทาให้เกิดปัญหา
วัยรุ่น

ปัจจัยภายนอก
โอกาส ( Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

๗.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้า
๘. พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ทาให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น
๙. สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดี
ขึ้น

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ใน
พื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิคการ SWOT
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการ
ดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ กาหนดวิธีการดาเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(5) ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(6) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่ว นตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒ นาด้านคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาในด้านดังกล่าว ในด้านของบุคลากรสังกัด
กองช่าง มีบุคลากรที่มีความสามารถในการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดอ่อน
พื้นที่รับผิดชอบกว้างแต่งบประมาณมีจากัด ทาให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่
โอกาส
ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ดาเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.
118 – บ้านทุ่งยาว ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตาบล ทาให้มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ คือบ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 12
และบ้านขุนลาวหมู่ที่ 7 จะมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตัดผ่านถนนในหมู่บ้าน การเดินทางจะมีความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
พื้นที่บางหมู่บ้านเป็น พื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ การดาเนินการในพื้นที่ต้องขออนุญาต หรือ
ประสานเพื่อให้ทางอุทยานแห่งชาติดาเนินการแทน
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้
กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
จุดอ่อน
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดการคุมกาเนิดในชาวไทยภูเขา และการเพิ่ ม
จานวนของผู้พิการของชาวไทยภูเขามีจานวนเพิ่มมากขึ้น
โอกาส
องค์การบริหารส่ วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาล
ตลอดทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการฟื้นฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
อุปสรรคหรือข้อจากัด

ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา
งานทารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทาให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น
5.3

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีหลักการทางานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในตาบล จึงมีความพยายามที่จะกระจายอานาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่
ให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว มในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/
จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่เจดีย์ใหม่ กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้ นความสัมพันธ์
ระหว่ างคณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล และพนักงาน เป็นไปในลั กษณะที่ เสริ ม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
โดยเน้นการทางานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเป็น
การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการทางานของแต่ละส่วน จึงทาให้การทางานทุกส่วนมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกในการให้บริการ
ให้แก่พนักงานในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพือ่ ให้การทางานมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย และการ
ติดต่อสื่ อสารกับ ชาวไทยภูเขายั งมีปัญหาเรื่องการสื่ อสาร จาเป็นต้องให้ ผู้ ใหญ่บ้าน หรือส.อบต. เป็นล่ าม
แปลภาษา
โอกาส
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินกิจ การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการมีน้อย การจัดสรรงบประมาณของรัฐ ขาดความ
แน่นอนทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานระยะยาว
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(3) การท่องเที่ยว
(4) การผังเมือง
(5) ให้มีตลาด
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
จุดแข็ง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ ได้แก่ ข้าว , ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ , ขิง , ลาไย , ลิ้นจี่ ประกอบกับมีแ หล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สวยงาม
จุดอ่อน
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการ
ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้าน
การพัฒนาอาชีพและการแปรรูป
โอกาส
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี
ส่วนร่วมและทางานเป็นทีมจึงทาให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในระบบทุนนิยม ทาให้เกิดหนี้สิน
ภาคประชาชน หนี้ น อกระบบ และความเจริญทางด้า นเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทาให้ ความต้ องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง

ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล แม่ เ จดี ย์ ใ หม่ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ยังขาดแคลนเจ้าหน้ าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดาเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงาน
ของกลุ่มเปูาหมาย และการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความ
ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะของครัวเรือน
โอกาส
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หน่วยดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการสร้างจิตสานึกของ
ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้าอีก มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม ขยะ
และมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ เป็นต้น
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา โครงสร้าง
การบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บ ริหารก็ให้ความสาคัญและ
ส่งเสริ ม โดยการจั ดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรม สาหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจาปีชาวไทยภูเขา
จุดอ่อน
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ถึงแม้จะมีบุคคลกรตาม
โครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม คาสอนของศาสนา

โอกาส
ในพื้นที่อาเภอเวียงปุาเปูา มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ทาให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอาจทาให้วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป และ
เยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
(7) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่เจดีย์ใหม่ในเกณฑ์ต่า
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม

2. กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้ งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพั ฒ นาด้านการเมือง การบริห าร เป็นงานที่ต้อ งอาศัยความร่ ว มมือ จากหลายๆส่ ว นที่ต้อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริห าร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่ว น
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง
ฯลฯ
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่เป็นสาคัญ
การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการ
วิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
โอกาส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัด
๑. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
2. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ ชุมชนจากัด
การวิเคราะห์บุคลากรในระดับองค์กร
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
การเดินทางสะดวกทางานล่วงเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
โอกาส
1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดีมาก
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
ข้อจากัด
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ ความรู้ที่มี
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร และภารกิจ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมการศึกษา
2. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
3. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
4. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
7. การส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ การจัดให้มีตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปูองกันและระงับโรคติดต่อ

2. การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา
3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและคนชรา
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
สรุปปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
2. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
3. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงาน
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
ปฏิบัติงาน
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนั บสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒ นาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ ส่งผลทาให้สั งคมเกือบทุกแห่ งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวใหม่ ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็น
รูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิด
ทางรั ฐ ศาสตร์ ร่ ว มสมั ย และการด าเนิ น การตามหลั ก กฎหมายมหาชน และแนวพระราชด าริ ข ององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหาร
ราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวน ทั้งสิ้น 23 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 11
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 7 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 41 อัตรา
(แยกเป็นพนักงานครู จานวน 4 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 7 คน) แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีภารกิจและปริมาณงานจานวนมากแต่บุคลากรทั้งหมดได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียงที่
มีงบประมาณและภาระหน้าที่ และสภาพพื้นที่ ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีความเหมาะสมแล้ว

อบต.แม่เจดีย์ใหม่
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัด อบต.)
สานักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อานวยการ
กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จานวน
(อัตรา)
1

อบต.แม่เจดีย์
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

จานวน
(อัตรา)
1

1

นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ กลาง (ปลั ด
อบต.)
นัก บริห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดับ ต้ น(รองปลั ด
อบต.)
สานักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั ิการ

1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป

1
1
1

คนงานทั่วไป

2

อบต.แม่เจดีย์ใหม่
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองช่าง)
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ฯ ร ะ ดั บ ต้ น
(ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ )
นักวิชาการศึกษา(ปก.)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
รวม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จานวน
49,600,000 บาท

หมายเหตุ : รวมอัตราว่างแล้ว

8. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง

1

จานวน
(อัตรา)
1
1
1
2
1
1
1
4

ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อบต.แม่เจดีย์
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)

1
3
1
1

จานวน
(อัตรา)
4
1
1
2
7
1
1

7
1
41

รวม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 40,000,000 บาท

43

8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกองหรื อ ส่ ว นราชการใดในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัด ทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบี ยนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี
การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ตารางแสดงโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัด อบต.
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานธุรการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน

1. สานักงานปลัด อบต.
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานธุรการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อ 1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ข้ อ 2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การรั ก ษา
ความปลอดภั ย ในชีวิ ต และทรั พย์ สิ น
และปูองกันปัญหายาเสพติด

2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6
การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ งและการ
บริหาร
ข้อ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
สอคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้ อ 1 ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ นร ะ บ บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ
ข้อ 2 ส่ งเสริ มพั ฒ นาและดู แลรัก ษา
แหล่งน้าธรรมชาติเพื่อให้มีน้าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1
ข้ อ 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา

- งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

- งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

คุณภาพการศึกษา
ข้ อ 2 ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การ
พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
“ประชาชนมีการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่ ง เสริ ม ให้ บุค ลากรด้า นการศึ ก ษาได้รั บ การพัฒ นาด้ า น
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
3. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
1.ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

2.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินและปูองกันปัญหายาเสพติด
3.สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอบรมและฝึ ก อาชี พ เพื่ อ เสริ ม ความ
เข้มแข็งของชุมชน
4.ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ
6.ส่งเสริมการบารุงรักษา ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
2. ส่ ง เสริ มสนับ สนุน การรั ก ษาความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สินและปูองกันปัญหายาเสพติด
3.สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอบรมและฝึ ก อาชี พ เพื่ อ เสริ ม ความ
เข้มแข็งของชุมชน
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นสาธารณสุ ข การปู อ งกั น และ
ควบคุมโรคติดต่อ
6.ส่งเสริมการบารุงรักษา ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาด้า นการท่ องเที่ย ว เศรษฐกิ จ 1.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แลพั ฒ นา การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2.ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริและ
ส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง
ๆ
2.ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2.ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อให้มี
น้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการเมื อ งและการ 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริหาร
การพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกปูองเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต

ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์
การเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการศึกษา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาชนมีการศีกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี มี
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เ จดีย์ใหม่ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัด
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการศึกษา
จุดแข็ง (Strength = s)
1. มีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
กรมพัฒนาชุมชน ทาให้บริหารงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น
2. มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารงาน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีการรับเด็กตั้งแต่ 3 ขวบ เป็นต้นไป
โอกาส (Opportunity=O)
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. อานาจหน้าที่ในการดาเนินงานด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห าร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พ.ศ. 2542
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. งบประมาณที่มีจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength=s)
1.นโยบายของผู้บริหารเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี
จุดอ่อน (Weakness=W)

1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ให้ ป ระชาชนอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
2. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เช่น
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในด้านการสาธารณสุขมีน้อย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
จุดแข็ง (Strength=S)
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
2. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
5. ประชาชนมีรายได้ต่าแต่ค่าครองชีพสูง
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่า
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจานวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว
4. การบุกรุกปุาของประชาชน
5. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดเชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. ด้านการบริ ห ารจั ดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้ นา ผู้ บริห าร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่
ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ไม่สามารถดาเนิน
โครงการเองได้
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่มีอยู่อย่างจากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจานวนมากทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. โครงการที่ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี สู ง หรื อ ความช านาญเป็ น พิ เ ศษ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่เจดีย์ใหม่ยังไม่มีความชานาญและบุคลากร
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหาร
จุดแข็ง (Strength=s)

1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่ พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ
ในเกณฑ์ดี สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของ
ราชการได้
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม
2. กฎหมายการเลือกท้องถิ่นเปิดโอกาสให้อานาจประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนมาบริหารงานท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒ นาด้า นการเมือง การบริห ารเป็นงานที่ต้อ งอาศัยความร่ ว มมือ จากหลายๆส่ ว นที่ต้อ ง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว นาไปสู่ ปัญหาทางสั งคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง (Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่ พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. การติดตั้งระบบอินเตอร์เนตให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในสานักงานมีการประมวลผลล่าช้า
โอกาส (Opportunity=O)
1. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)

1. การปฏิบัติงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตไม่มีความเสถียร

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. )
จานวน 1 ตาแหน่ง
สานักงานปลัด อบต.
สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ รวมทั้ง
กากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4. นิติกรปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง)
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
8. พนักงานดับเพลิง
9. พนักงานขับรถยนต์
10. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
1
1
3

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงิน
อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง ประจาเดือน ประจาปีงาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานคลัง ) ระดับต้น
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
8. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
2

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองช่าง
มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ) ระดับต้น
2. นายช่างโยธาชานาญงาน
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
2

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สิ นต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา จั ด สถานที่ เ พื่ อ การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปะ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่ น การกีฬาและนันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ) ระดับต้น
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. ครูเด็กเล็ก (อันดับ คศ.1)
จานวน 4 ตาแหน่ง
5. ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
จานวน 7 ตาแหน่ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน และช่ ว ยให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจสามารถประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมและกระบวนการกากับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วย
รับตรวจกาหนด รวมถึงการสอบทานและประเมินความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลของหน่วยรับตรวจ
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดาเนินงาน

เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย การให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเ ศษกับ
สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกากับดูแล
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง

วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
พื้นที่ งบประมาณปี 2559 ดังนี้
2559
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
งบประมาณ
พัฒนาด้านการศึกษา
18
4,636,000
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
31
2,407,000
พัฒ นาด้ านการท่องเที่ย ว เศรษฐกิ จ พาณิช ย์ การเกษตรและ
4
100,000
อุตสาหกรรม
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9
57,1000
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
71
18,276,000
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
8
1,310,000
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
55,000
รวม

143

27,355,000

มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 119 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการศึกษา
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
พั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ พาณิ ช ย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559
จานวนโครงการ
12
26
1
7

งบประมาณ
3,976,000
2,085,000
30,000
301,000

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

66
5

14,554,000
858,000

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

55,000

รวม

119

21,859,000

สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน
2559

2559

ยุทธศาสตร์

จานวน

พัฒนาด้านการศึกษา
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
พั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ
พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

18
31
4

4,636,000
2,407,000
100,000

9

57,1000

7

301,000

71
8

18,276,000
1,310,000

66
5

14,554,000
858,000

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

55,000

2

55,000

รวม
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด

143

งบประมาณ

27,355,000

= จานวนโครงการที่จัดทา X 100
จานวนโครงการทั้งหมด
=
119 X 100
143
=
83.22

จานวน
ตาม
ข้อบัญญัติ
12
26
1

119

งบประมาณ
3,976,000
2,085,000
30,000

21,859,000

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ( 2561 -2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัด อบต.
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานธุรการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. สานักงานปลัด อบต.
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานธุรการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งาน ส่ ง เส ริ ม กา รศึ ก ษ า ศาส นา แล ะ
วัฒนธรรม

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่

หมายเหตุ

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการ
แทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงาน
ในปีที่ผ่านมาแล้วนามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงาน
ที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้

1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ป ริมาณงานเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
แม่เจดีย์ใหม่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีอัตรากาลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการดังนี้

ที่

ส่วน
ราชการ

ตาแหน่ง

1
1 สานักงาน
2 ปลัด
3
4
5
6
7

ปลัด อบต
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

8

พนักงานดับเพลิง

9

พนักงานขับรถยนต์

10

คนงานทั่วไป
รวม 11 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินฯ
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ

1 กองคลัง
2
3
4
5
6
7
1 กองช่าง
2
3

ประเภท

บริหารท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
อานายการท้องถิ่น
วิชาการ

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม 7 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง อานวยการท้องถิ่น
นายช่างโยธา
ทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)
1
1
1
1
1
1
1
1

มีผู้ดารง
ตาแหน่ง

อัตรากาลัง
ว่าง
(อัตรา)

(อัตรา)
1
1
1
1
1
1
1

1
-

1

1

-

1

1

-

3
13
1
1

3
12
1
1

1
-

1
1
1
1

1
1
1

1
-

2
8
1
2
2

2
7
1
2
2

1
-

หมาย
เหตุ

ที่

ส่วน
ราชการ

ตาแหน่ง

ประเภท

รวม 3 ตาแหน่ง
1 กอง

การศึกษา
ศาสนาและ

2
3 วัฒนธรรม
4
5

1 หน่วยตรวจ
สอบภายใน

ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ
ครู คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
รวม 5 ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
รวม 1 ตาแหน่ง

รวมทั้งหมดทุกตาแหน่ง

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไปไป
ครู
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
วิชาการ

อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)
5
1

มีผู้ดารง
ตาแหน่ง

อัตรากาลัง
ว่าง
(อัตรา)

(อัตรา)
5
1

-

1
1
4
7

1
1
4
7

-

14
1

14
1

-

1
41

1
39

2

หมาย
เหตุ

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบล ประเภทบริหาร จานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
สานักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 10 ตาแหน่ง 12 อัตรา แยกเป็น
สายอานวยการ 1 อัตรา สายวิชาการ จานวน 3 อัตรา สายทั่วไปจานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 3 อัตรา
และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป จ านวน 3 อั ต รา ปั จ จุ บั น ในส านั ก งานปลั ด อบต.มี จ านวนอั ต ราก าลั ง ทั้ ง หมด 10 ต าแหน่ ง
รวม 12 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
กองคลั ง อบต.แม่เจดีย์ ใหม่ มีความต้องการพนักงานส่ ว นตาบลทั้งหมดจานวน 7 ตาแหน่ง 8 อัตรา
แยกเป็นสายอานวยการ จานวน 1 อัตรา สายวิชาการ จานวน 1 สายทั่วไป จานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 7 ตาแหน่ง รวม 8 อัตรา
มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
กองช่าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 3 ตาแหน่ง 5 อัตรา แยก
เป็นสายบริหารจานวน 1 อัตรา สายทั่วไปจานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง
อบต.แม่เจดีย์ใหม่ มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 5 ตาแหน่ง รวม 5 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองการศึกษาฯ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 5 ตาแหน่ง 14 อัตรา แยกเป็นสาย
บริหารจานวน 1 อัตรา สายวิชาการ จานวน 1 อัตรา สายทั่วไปจานวน 1 อัตรา พนักงานครู 4 อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 7 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 5 ตาแหน่ง รวม 14 อัตรา ไม่มี
อัตราว่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา แยกเป็น
สายวิชาการ จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ไม่มีอัตราว่าง
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ทุกส่วนราชการต้องการอัตรากาลัง
ทั้งหมด 26 ตาแหน่ง 41 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล (มีคนครองตาแหน่ง)
2. พนักงานส่วนตาบล (อัตราว่าง)
3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองตาแหน่ง)
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ลูกจ้างประจา (มีคนครองตาแหน่ง)
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตาแหน่ง)
7. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตาแหน่ง)
8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)

จานวน
จานวน
จานวน

17
2
4

อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน

-

อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

11
7
-

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลังที่มีอยู่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
คาดการณ์ว่าจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ปฏิบั ติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
เมื่อได้จ านวนพนักงานส่ ว นตาบล ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้างในแต่ล ะส่ว นราชการ แต่ล ะสายงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง มา
กาหนดตาแหน่ งตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามยุ ทธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
แม่เจดีย์ใหม่ ใน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

ตาแหน่งพนักงานที่กาหนดรองรับ

- ปลัดอบต.
- ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน(กองการศึกษาฯ)
-ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- ปลัดอบต.
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
-หัวหน้าสานักปลัดอบต.
-นักพัฒนาชุมชมปฏิบัติการ/ชานาญการ
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชานาญ
งาน
- ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(กองการศึกษาฯ)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชานาญการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
-ปลัดอบต.
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
-หัวหน้าสานักปลัดอบต.
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ า ณิ ช ย์ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชานาญการ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ปลัดอบต.
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์
-หัวหน้าสานักปลัดอบต.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชานาญการ
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน
- พนักงานดับเพลิง
-คนงานทั่วไป(สานักปลัดอบต.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ปลัดอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ผู้อานวยการกองช่าง
-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
-นายช่างโยธาชานาญงาน
-คนงานทั่วไป (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการ พนักงานส่วนตาบลทุกระดับ/พนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์พัฒ นาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ พนักงานส่วนตาบลทุกระดับ/พนักงานจ้างทุกตาแหน่ง

การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่ อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
ส่วนราชการ

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
สานักงานปลัด (01)
นัก บริห ารงานทั่ว ไป ระดับ ต้ น (หั วหน้ าส านั ก
ปลัด)
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร/
ชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ้ า พนั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง (04)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อานวยการ
กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน/
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม/ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมาย
เหตุ

ว่าง

ว่าง
ว่าง

ส่วนราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง(05)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อานวยการ
กองช่าง)
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(08)
นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ฯ ระดั บ ต้ น
(ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ )
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
รวม

กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม/ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
1
4

-

-

-

7

7

7

7

-

-

-

1
41

1
41

1
41

1
41

-

-

-

หมาย
เหตุ

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัด อบต. (1)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1)

สานักงานปลัดอบต.
-หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)(1)
-นิติกร(ปก./ชก.) (1)
-นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(1)
-เจ้าพนักงานปูองกันฯ(ปง./ชง.)(1)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)(1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)
-พนักงานขับรถยนต์ (1)
-พนักงานดับเพลิง(1)
-คนงานทั่วไป(3)

กองคลัง
-ผู้ อ านวยการกองคลั ง (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง
ระดับ ต้น)(1)
-นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)(1)
-เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.)(1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
-คนงานทั่วไป(2)

กองช่าง
-ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) (1)
-นายช่างโยธา (ชง.) (1)
-นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
-คนงานทั่วไป (2)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-นักบริหารการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) (1)
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)(1)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)(1)
-ครู (คศ.1) (4)
- ผู้ดูแลเด็ก(7)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับต้น

อานวยการ
ท้องถิ่น
ระดับต้น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

ครู
คศ.1

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

1

-

4

1

5

2

6

4

11

7

โครงสร้างของสานักงาน ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานนโยบายและแผน
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ /ชานาญการ(1)
- คนงานทั่วไป (1)

งานกฎหมายและคดี
-นิติกรปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

งานพัฒนาชุมชน
-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1)
-พนักงานดับเพลิง (1)
- คนงานงานทั่วไป (1)

ระดับ

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

-

1

-

3

-

2

3

3

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(1)

งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ /ชานาญการ(1)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1)
-คนงานทั่วไป (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ระดับ

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

-

1

1

2

1

2

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
- คนงานทั่วไป (1)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญ
งาน (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ระดับ

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

-

-

1

1

-

2

โครงสร้างของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน (1)

งานบริหารการศึกษา
-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ /
ชานาญการ(1)
-ครู คศ.1 (4)
- ผู้ดูแลเด็ก (7)
ระดับ

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

ครู คศ.1

ครู
ครูผู้ช่วย

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

1

-

-

1

-

1

4

-

7

-

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
เนื่องจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรในการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร
ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ขององค์กรให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยองค์การบริหารส่ วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้
ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
นี้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ ข้าราชการ
และพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้า
รับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทั กษะความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่เจดีย์ใหม่ เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเข่า
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดขนถึงการขอรับคาแนะนาปรึกษาจาก
ผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดุงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้ ว ยความรวดเร็ ว เสมอภาค และทั่ว ถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชน เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของงานและการใช้
ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์
ของราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
เรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท.
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
10. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา
สิ่งที่ผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6. มีการควบคุมตนเอง
7. มีดุลพินิจที่ดี
8. มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง

สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร
สิ่งที่เพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจที่เกิดกว้าง
สิ่งที่ประชาชนปรารถนา
1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)
(นายเสริม ฤดีใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่

