๑. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ
อัตราตําแหน!งและมาตรฐานของตําแหน!ง ลงวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2544 ข)อ 5 กําหนดให)
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ) กําหนดตําแหน!งพนักงานเทศบาล ว!าจะมีตําแหน!งใด ระดับใด
อยู!ในส!วนราชการใด จํานวนเท!าใด ให)คํานึงถึงภารกิจหน)าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต)องปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค!าใช)จ!ายของเทศบาลที่จะต)องจ!ายในด)าน
บุคคล โดยให)เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน หรือลูกจ)างเทศบาล เพื่อใช)ในการกําหนด
ตําแหน!งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให)เป;นไปตามหลักเกณฑ=
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2544 และในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได)มีมติ
เห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหน!งพนักงานเทศบาลและกําหนดให)จัดทําแผนอัตรากําลังของ
เทศบาลเพื่อเป;นกรอบในการกําหนดตําแหน!งและการใช)ตําแหน!งพนักงานเทศบาล โดยให)เสนอให)
ก.ท.จ. พิจารณาให)ความเห็ นชอบ โดยให)เ ทศบาลแต!งตั้งคณะกรรมการจัด ทําแผนอัตรากําลั ง
วิเคราะห=อํานาจหน)าที่และภารกิจของเทศบาลวิเคราะห=ความต)องการกําลังคน วิเคราะห=การวาง
แผนการใช) กํ าลั ง คน จั ด ทํ ากรอบอั ตรากํ า ลั ง และกํ าหนดหลั ก เกณฑ= และเงื่อ นไขในการกํ าหนด
ตําแหน!งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง ที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดเชียงใหม! เรื่อง หลักเกณฑ=
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได)กําหนดหลักเกณฑ= และวิธีปฏิบัติที่ได)กําหนดไว)
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข)อ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามข)อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได)ให)ความเห็นชอบแล)วในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท. ครั้งที่ 9/2545
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 และผู)ว!าราชการจังหวัดเชียงใหม! ในฐานะประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดเชียงใหม! ได)ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล!าว เทศบาลตําบลเวียงพร)าว จึงได)จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปD สําหรับปDงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให)เทศบาลตําบลเวียงพร)าว มีโครงสร)างการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม
ไม!ซ้ําซ)อน
2.2 เพื่อให)เทศบาลตําบลเวียงพร)าว มีการกําหนดตําแหน!ง การจัดอัตรากําลังให)
เหมาะสมกับอํานาจหน)าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข)อง
2.3 เพื่อให)คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน!ง
และการใช)ตําแหน!งพนักงานเทศบาลและลูกจ)างให)เหมาะสม
2.4 เพื่อเป;นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช)อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลของ
เทศบาลให)เหมาะสม
2.5 เพื่อให)ผู)บริหารใช)ในการติดตามและตรวจสอบการทํางานของผู)ใต)บังคับบัญชาได)
อย!างถูกต)องในงานแต!ละด)าน
2.6 เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังได)อย!างเหมาะสมตรงกับภารกิจและรายได)ของ
ท)องถิ่น
2.7 เพื่อให)เทศบาลตําบลเวียงพร)าว สามารควบคุมภาระค!าใช)จ!ายด)านการบริหารงาน
บุคคลให)เป;นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เพื่อจัดอัตรากําลังให)สอดคล)องกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงระบบราชการ
โดยกําหนดอัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจต!างๆ ที่รัฐกําลังจะโอนถ!ายกิจกรรมสาธารณะให)แก!ท)องถิ่น

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป"
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คณะกรรมการจัดทําแผนกําลังของเทศบาลตําบลเวียงพร)าว ซึ่งมีนายกเทศมนตรี
ตําบล
เวียงพร)าว เป;นประธานกรรมการ เห็นสมควรให)จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปD โดยให)มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต!างๆ ดังต!อไปนี้
3.1 วิเคราะห=ภารกิจ อํานาจหน)าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงพร)าว ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให)สอดคล)องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และสภาพ
ปLญหาของเทศบาลตําบลเวียงพร)าว
3.2 กําหนดโครงสร)างการแบ!งส!วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหน)าที่ความรับผิดชอบ ให)สามารถแก)ปLญหาของเทศบาลตําบลเวียงพร)าว ได)อย!างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 กําหนดตําแหน!งในสายงานต!างๆ จํานวนตําแหน!งและระดับตําแหน!งให)เหมาะสม
กับภาระหน)าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร)างความก)าวหน)าในสาย
อาชีพ ของกลุ!มงานต!างๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปD โดยภาระค!าใช)จ!ายด)านการบริหารบุคคลต)องไม!เกินร)อย
ละ40 ของงบประมาณรายจ!าย
3.5 ต)องการให)พนักงานเทศบาลทุกคน ได)รับการพัฒนาอย!างน)อยปDละ 1 ครั้ง
3.6 ต)องการให)พนักงานเทศบาล มีความก)าวหน)าในหน)าที่ราชการเพื่อจะเป;นขวัญและ
กําลังใจแก!พนักงานเจ)าหน)าที่ต!อไป
3.7 เพื่อปรับปรุงการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพควบคูไ! ปกับการสร)างขวัญและกําลังใจ
ผู)ปฏิบัติงาน

4. สภาพป&ญหาของพื้นที่และความต-องการของประชาชน
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เทศบาลตําบลเวียงพร)าว มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตําบล 12 หมู!บ)าน คือ
ตําบลเวียง มีจํานวน 6 หมู!บ)าน หมู!ท่ี 1 บ)านช!างคํา หมู!ท่ี 2 บ)านขามสุ!ม หมู!ที่ 3 บ)านปNาเสี้ยว หมู!ที่ 4
บ)านแจ!งกู!เรือง หมู!ที่ 5 บ)านหนองอ)อ หมู!ท่ี 6 บ)านแม!กอย ตําบลทุ!งหลวง มีจํานวน 6 หมู!บ)าน
หมู!ที่ 1 บ)านทุ!งหลวง หมู!ที่ 2 บ)านปNาจี้ หมู!ท่ี 3 บ)านสันมะนะ หมู!ท่ี 4 บ)านแม!งัด หมู!ที่ 5 บ)านหม)อบน
หมู!ที่ 6 บ)านหม)อล!าง มีพื้นที่ทั้งหมด 12.3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสภาพปLญหาและความต)องการของ
ประชาชนได)แบ!งเป;นด)านต!างๆ ดังนี้
1. ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1 ป&ญหาด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1.1 ป&ญหาเส-นทางคมนาคมชํารุด
ลักษณะป&ญหา
1) ผิวจราจรไม!ได)มาตรฐาน มีการเสื่อมสภาพชํารุดเสียหาย
2) เส)นทางคมนาคมไม!ได)มาตรฐาน ในถนนสายรอง (ซอย) ในหมู!บ)านยังเป;น
ถนนถมดินลูกรัง การสัญจรในฤดูฝนทําได)ลําบาก
3) การขาดวินัยในการใช)ถนน โดยมียานพาหนะที่มีนํ้าหนักมากมาใช)
เส)นทางจราจรภายในหมู!บ)าน โดยปราศจากการควบคุม ทําให)ถนนเสียหาย
4) ความเสียหายของพื้นผิวจราจร เนื่องจากการกระทําของธรรมชาติ
ได)แก! ฝนตก น้ําท!วม
5) การควบคุมจัดการจราจรในหมู!บ)านไม!เพียงพอต!อความต)องการ
5) ลักษณะทางกายภาพบริเวณทางร!วมและทางแยกไม!เหมาะสม เช!น
รัศมีเลี้ยวแคบ ไม!สามารถรองรับยานพาหนะที่มีขนาดใหญ!
6) ความจุของผิวจราจรไม!เพียงพอ ถนนภายในหมู!บ)านค!อนข)างแคบ และ
ไม!มีไหล!ทางเนื่องจากถนนบางสายมีลําเหมืองสาธารณะขนาบข)าง
7) สะพานซึ่งใช)เป;นเส)นทางในการขนส!งพืชผลทางการเกษตรออกจาก
แหล!งเพาะปลูกยังไม!ได)มาตรฐาน ทําให)อายุการใช)งานสั้น ชํารุดเสียหายบ!อยครั้ง
1.1.2 ป&ญหาระบบไฟฟ6าสาธารณะ
ลักษณะของป&ญหา
1) ปริมาณติดตั้งไฟฟQาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ไม!เพียงพอและไม!ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ตามถนนสายรองภายในหมู!บ)าน ทําให)การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนไม!ปลอดภัย

2) ขาดการสํารวจและประสานกับการไฟฟQาส!วนภูมิภาค ก!อให)เกิดความ
ล!าช)าในการปฏิบัติงานในการติดตั้งไฟฟQาสาธารณะ
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1.1.3 ป&ญหาน้ําท8วม
ลักษณะของป&ญหา
1) รางน้ําและท!อระบายน้ํามีไม!เพียงพอและไม!ต!อเนื่อง ในหลายหมู!บ)านไม!มี
ระบบท!อระบายน้ํา เมื่อมีในตําหนักจะเกิดน้ําท!วมขังเป;นเวลานาน ส!วนหมู!บ)านที่มีระบบระบายน้ํา
มักประสบปLญหาการขาดการบํารุงรักษาทําให)เป;นอุปสรรคต!อการระบาย
2) ลําเหมืองสาธารณะตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทําให)เป;นอุปสรรคต!อการ
ระบายของน้ํา
3) ถนนสายหลักบางส!วนคับแคบ ทําให)ระบบท!อระบายน้ําไม!มีประสิทธิภาพ
เท!าที่ควร
1.1.4 ป&ญหาการใช-ท่ดี ินไม8เป:นระบบ
ลักษณะของป&ญหา
1) การปล!อยที่ดินบางส!วนให)เป;นที่รกร)าง ก!อให)เกิดปLญหาด)านภูมิทัศน=
2) การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ทําให)เกิดการแย!งชิง การใช)ประโยชน=จาก
ที่ดินมีการบุกรุกที่สาธารณะ
1.2 ความต-องการด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1) จัดสร)างระบบประปาหมู!บ)านในหมู!บ)านที่ประสบปLญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคในฤดูแล)ง เพื่อให)ประชาชนได)มีนํา้ ใช)ตลอดทั้งปD
2) จัดสร)างระบบสื่อสารสาธารณะ ให)ทั่วถึงทุกหมู!บ)านในเขตเทศบาล
3) ให)มีการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เพื่อความสอดคล)องและให)มีการจัดสรรงบประมาณให)พร)อมทุกหน!วยงาน เพื่อให)การดําเนินงาน
สามารถทําได) อย!างสะดวกและรวดเร็ว
4) ควรมีการสํารวจ และออกแบบโครงสร)างเส)นทางคมนาคม ระบบท!อ
ระบายน้ํา ไฟฟQาสาธารณะ ให)เป;นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
5) จัดบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให)ทั่วถึง
6) ด)านผังเมืองให)มีการจัดทําผังเมืองรวม และจัดทําผังเมืองเฉพาะโดยให)มี
การกําหนดเขตให)ชัดเจน ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู)ความสามารถในการจัดการผังเมืองมา
ดําเนินการโดยเร็ว

2. ด-านเศรษฐกิจ
2.1 ป&ญหาด-านเศรษฐกิจ
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2.1.1 ป&ญหาด-านการเกษตร
ลักษณะของป&ญหา
1) ราคาพืชผลทางการเกษตรต่ําไม!คุ)มกับการลงทุน พืชผลทางการเกษตร
ซึ่งเป;นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร เช!น มันฝรั่ง กระเทียม ถั่วเหลือง ข)างโพด ฯลฯ เมื่อเข)าสู!ตลาดจะมี
ราคาต่ํา เนื่องจากมีการแข!งขันสูง ทั้งที่ต)นทุนด)านปุUย ยาฆ!าแมลง ยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูง
2) ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกลุ!มเกษตรกร เพื่อใช)เป;นต)นทุนในการผลิต
และเป;นต)นทุนในการจัดจําหน!าย ก!อให)เกิดการกู)ยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง เกษตรกรส!วนใหญ!
เกิดปLญหาหนี้สินที่ต)องชําระตามมา
3) การรวมกลุ!มของเกษตรกรในท)องถิ่นยังไม!มั่นคง ทําให)ไม!มีอํานาจในการ
ต!อรองราคาพืชผลทางการเกษตร
4) ขาดความรู)ทางการเกษตรแผนใหม! ตลอดจนเทคโนโลยีวิทยาการ
สมัยใหม!ที่จะนํามาปรับใช)ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5) การจัดการตลาดของผลผลิตไม!ชัดเจน ขาดการติดต!อประสานในการจัดหา
แหล!งจําหน!ายผลผลิต
6) การแทรกแซงของพืชผลจากต!างถิ่นหรือต!างประเทศที่เข)ามาส!งผล
กระทบต!อราคาพืชผลในท)องถิ่น เนื่องจากราคาพืชผลจากแหล!งอื่น มีราคาต่ํากว!าเป;นที่นิยม ทําให)
พืชผลที่ผลิตในท)องถิ่นไม!สามารถจําหน!ายได)
2.1.2. ป&ญหาการว8างงาน
ลักษณะของป&ญหา
1) ประชาชนส!วนใหญ!ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาล เมื่อหมด
ฤดูกาลเกษตรกรจะว!างงาน ทําให)รายได)ท่นี ํามาใช)จ!ายในครอบครัวไม!สม่ําเสมอ ไม!เพียงพอต!อ
รายจ!าย
2) ในชุมชนขาดความพร)อมให)การจัดตั้งกลุ!มอาชีพ ทําให)ขาดการ
สนับสนุน ทั้งทางด)านเงินทุนและความรู)จากหน!วยงานของทางราชการ
3) กลุ!มแม!บ)าน ผู)สูงอายุ และกลุ!มเยาวชน ส!วนใหญ!ไม!มีอาชีพรองรับ เพื่อ
หารายได)เสริมมาจุนเจือครอบครัว เนื่องจากขาดการส!งเสริมสนับสนุนในด)านเงินทุน และความรู)ในอาชีพ
ด)านต!าง ๆ
4) การขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ทําให)แรงงานที่มีอยูใ! นชุมชนเป;น
แรงงานไร)ฝDมือ ซึ่งเป;นที่ไม!ต)องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพจึงเป;นอาชีพรับจ)างในภาค
การเกษตร ซึ่งไม!มั่นคง

5) ปLญหาการว!างงานที่ส!งผลกระทบต!อสังคม เนื่องจากการไม!มีงานทํา
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ของกลุ!มเยาวชน มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด และชักจูงกันหารายได)จากการขายยาเสพติด
ก!อให)เกิดปLญหาอาชญากรรมตามมา
6) ขาดบุคลากรหรือองค=กรประสานงาน และปฏิบัติงานเพื่อส!งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนทําให)ขาดการสํารวจติดตามแก)ไขปLญหาทางเศรษฐกิจ
2.2 ความต-องการด-านเศรษฐกิจ
1) ต)องการเงินทุนหรือแหล!งเงินทุนให)กลุ!มเกษตรนํามาใช)ในกองทุนหมุนเวียน
ของกลุ!ม
2) ช!วยเหลือให)มีการจัดการรวมกลุ!มของเกษตรกรให)เป;นรูปธรรมมากขึ้น
3) ประสานความร!วมมือกับหน!วยงานที่เกี่ยวข)อง ในการจัดหาวิทยากร
มาอบรมให)ความรู)ทางการเกษตรแผนใหม! ถ!ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัย ช!วยเหลือจัดหา
เมล็ดพันธุ=ที่มีคุณภาพตลอดจนส!งเสริมการปลูกพืชผลชนิดใหม!ท่เี หมาะสม
4) ช!วยเหลือด)านการจัดการตลาด เพื่อให)การจําหน!ายผลผลิตทางการเกษตร
ได)ในราคาสูง
3) จัดการอาชีพเสริมและจัดฝWกอบรมอาชีพ หรือเพิ่มทักษะฝDมือให)กับ
กลุ!มอาชีพต!างๆ ในชุมชนรวมถึงจัดการด)านตลาด เพื่อให)มีการนําผลิตภัณฑ=ที่ผลิตได)ในชุมชนสามารถ
จําหน!ายได)
6) จัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให)สมบูรณ= เพื่อจูงใจให)มี
การลงทุนในการประกอบกิจการเพื่อให)เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต
7) ส!งเสริมประสานงานกับหน!วยงานการท!องเที่ยว ในการพัฒนาปรับปรุง
แหล!งท!องเที่ยวในชุมชน และเผยแพร!เชิญชวนให)มีการท!องเที่ยวในชุมชน แก!บุคคลภายนอกและ
ภายในชุมชน
8) ส!งเสริมการประมงหมู!บ)าน
3. ด-านสังคม
3.1 ป&ญหาด-านสังคม
3.1.1 ลักษณะการจัดการคุณภาพชีวิต
ลักษณะของป&ญหา
1) ปLญหาสิ่งเสพติดระบาดในกลุ!มเยาวชน และกลุ!มผูใ) ช)แรงงาน ซึ่งเป;นกลุ!มเสี่ยง
เนื่องจากความเยาว=วัย และรู)เท!าไม!ถึงการณ= ง!ายต!อการชักจูง เนื่องจากการซื้อขายทําได)ง!ายและ
ราคาถูก การควบคุมดูแลของเจ)าหน)าที่ตํารวจมีไม!ทั่วถึง อีกทั้งมาตรการลงโทษทางสังคมไม!มีการ
นํามาใช)ควบคู!กับมาตรการลงโทษทางกฎหมาย

2) อัตราการปNวยและการเสียชีวิตของประชาชนด)วยโรคเอดส= รวมถึงการดูแล
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รักษาผู)ปNวยให)ถูกวิธี
3) การปNวยด)วยโรคติดต!อตามฤดูกาล เช!น โรคไข)เลือดออก โรคอุจาระร!วง
โรคตาแดง ยังมีระบาด เนื่องจากความรู)เรื่องสุขภาพของประชาชนยังไม!ดีพอ
4) อัตราปNวยด)วยโรคไม!ติดต!อสูง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมด)านสุขภาพไม!
ถูกต)อง
5) สุขภาพอนามัยของแม!และเด็กถูกละเลย
6) งานสาธารณะสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ไม!สามารถดําเนินงานได)อย!างเต็มที่
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย= ยารักษาโรค ตลอดจนการเผยแพร!ความรู)ด)านสุขภาพอนามัย
ไม!ทั่วถึง
7) งานด)านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล)อม และการจัดการขยะมูลฝอยไม!ถูก
สุขลักษณะทําให)ชุมชนกลายเป;นแหล!งเพาะเชื้อโรค
8) งานส!งเสริมด)านสังคมสงเคราะห=ผู)สูงอายุ และผู)พิการไม!ทั่วถึงเท!าที่ควร
3.1.2 ป&ญหาด-านการศึกษา
ลักษณะของป&ญหา
1) อัตราการไม!รู)หนังสือในกลุ!มประชาชนยังมีสูง ความสนใจที่จะศึกษาต!อมีน)อย
เนื่องจากประชาชนส!วนใหญ!คิดว!าการศึกษาเป;นเรื่องของเยาวชน และไม!เห็นถึงประโยชน=ของการศึกษาว!า
จะสามารถนํามาใช)ในชีวิตประจําวันอย!างไร
2) การส!งเสริมการศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีน)อย รวมถึงการขาด
การประชาสัมพันธ=ให)ประชาชนทราบข)อมูล
3) คุณภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนยังไม!ได)
มาตรฐานขาดครูผู)สอนที่มีความชํานาญเฉพาะด)าน การติดต!อและประเมินผลการเรียนการสอนมีน)อย
ยังไม!เป;นระบบ ขาดความต!อเนื่อง การส!งเสริมการศึกษาด)านอาชีพเฉพาะมีน)อย
4) ปLญหาความยากจนในครอบครัว ทําให)เด็กและเยาวชนต)องเข)าสู!
ตลาดแรงงานก!อนวัยอันควร เพื่อช!วยเหลือครอบครัว ให)ความสําคัญต!อการศึกษาน)อย
5) ขาดแคลนทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให)แก!เด็ก
ในสถานศึกษา

3.1.3 ป&ญหาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การนันทนาการและการกีฬา

๙
ลักษณะของป&ญหา
1) ความสนใจของเยาวชนที่มีต!อขนบธรรมเนียมประเพณีท)องถิ่นมีน)อยลง ทําให)
ผู)สูงอายุที่มีความรู)ขาดผู)สืบทอด
2) ท)องถิ่นและชุมชนขาดความสนใจในการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท)องถิ่น หรือรูปแบบการจัดประเพณีท)องถิ่นไม!น!าสนใจ จัดรูปแบบซ้ําซาก
ไม!น!าสนใจ
3) ขาดการประสานงานกับหน!วยงานอื่นในท)องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ=งาน
ประเพณีท)องถิ่น ทําให)ประชาชนไม!ทราบข!าวสารต!าง ๆ ทําให)งานไม!น!าสนใจ
4) การจัดกิจกรรมนันทนาการ กีฬาสําหรับนักเรียนและเยาวชนและประชาชน
ยังไม!เป;นระบบขาดงบประมาณสนับสนุนอย!างต!อเนื่อง
5) สนามกีฬาและสถานที่พักผ!อนหย!อนใจอยูใ! นสภาพเสื่อมโทรม เพราะขาด
การดูแลรักษาจากหน!วยงานและประชาชนผูใ) ช)ประโยชน=
6) การขาดแคลนสวนสาธารณะ เพื่อการนันทนาการภายในชุมชน
3.1.4 ป&ญหาการจัดการชุมชนผู-มีรายได-น-อย
ลักษณะของป&ญหา
1)ปLญหาที่อยู!อาศัยและที่ดิน สภาพแวดล)อมเสื่อมโทรม มีการบุกรุกที่สาธารณะ
บริเวณลําเหมืองเป;นที่อยู!อาศัย ก!อให)เกิดความไม!เป;นระเบียบเรียบร)อยในเขตเทศบาล และไม!สะดวก
ต!อการดําเนินการบํารุงรักษาที่สาธารณะนั้น ๆ
2) ปLญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได)เฉลี่ยต่ํา ขาดเงินออม การทิดทั้งเด็กและ
ผู)สูงอายุให)อยู!ตามลําพัง
3) ปLญหาสังคม ชุมชนเป;นแหล!งจําหน!ายสิ่งเสพติด และคนในชุมชนบางส!วน
ขาดจิตสํานึก ขาดความมุ!งมั่นในการสร)างตนเอง
4) ปLญหาการขาดแคลนการประสานงานระหว!างองค=ชุมชนกับประชาชน
ในชุมชนองค=กรในชุมชนยังไม!เข)มแข็งพอที่จะเป;นแกนนําในการแก)ไขปLญหาและพัฒนาชุมชนของตน
ขาดการพัฒนาขีดความสามารถขององค=ชุมชน
3.2 ความต-องการด-านสังคม
1) ประสานงานกับองค=กรชุมชนจัดกิจกรรมในการต!อต)านสิ่งเสพติด รวมถึงจัดอบรม
กลุ!มเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการเสพสิ่งเสพติด
2) จัดประสานงานกับหน!วยงานสาธารณสุขในการจัดหน!วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
ดูแลเผยแพร!ความรู)ในการปQองกันตนจากโรคติดต!อ และโรคไม!ติดต!อตามฤดูกาลที่มีการระบาดของโรค

3) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน และจัดหาทุนการศึกษาแก!เด็ก

๑๐
ที่ครอบครัวยากจน
4) ช!วยเหลือท)องถิ่นในการจัดกิจกรรมเผยแพร!ขนบธรรมเนียมประเพณีท)องถิ่น
5) ดูแลสอดส!อง ช!วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและนําหลักธรรมศาสนามาเผยแพร!
เพื่อให)ประชาชนมาปรับใช)กับชีวิตประจําวัน
6) ให)มีการจัดกิจกรรมสําหรับผู)สูงอายุในชุมชน เพื่อให)เกิดการติดต!อสมาคม
และเพื่อสืบทอดภูมิปLญญาท)องถิ่นสู!เยาวชน
7) จัดงานประเพณีท่อี นุรักษ=ศิลปวัฒนธรรมท)องถิ่น โดยเน)นการประชาสัมพันธ=
และมีการวางแผนงานที่ดี
8) สนับสนุนด)านการกีฬาแก!เยาวชนในท)องถิ่นให)ต!อเนื่อง
9) ดูแลจัดการด)านสวัสดิการที่เหมาะสมให)กับผู)มีรายได)น)อย
4. ด-านการเมืองการบริหาร
4.1.1 ป&ญหาอํานาจหน-าที่ของเทศบาลมีจํากัด และขาดกิจกรรมการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
ลักษณะของป&ญหา
1) การกระจายอํานาจทางด)านการคลังให)กับท)องถิ่นมีน)อย ทําให)การจัดเก็บรายได)
ของท)องถิ่นมีความล!าช)าตรงข)ามกับภาระหน)าที่ท่มี ีมากขึ้น ขาดการวางแผนล!วงหน)าระยะยาว
2) รายได)ส!วนใหญ!ของเทศบาลมาจากส!วนกลาง ทําให)เกิดความล!าช)าในการ
จัดการงบประมาณ เพื่อแก)ไขปLญหาที่เกิดในท)องถิ่นทันต!อเหตุการณ=
3) ขาดฐานรายได)ใหม! เพื่อเพิ่มรายได)ให)กับเทศบาล เพื่อนํามาใช)ในการ
บริหารงานของเทศบาล
4) ปริมาณของเจ)าหน)าที่ไม!เหมาะสม เนื่องจากผู)ปฏิบัติงานบางคนต)อง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานมาก ในขณะที่ผู)ปฏิบัติงานบางคนมีงานในความรับผิดชอบน)อย การแบ!งงาน
และมอบหมายหน)าที่ไม!สามารถจัดทําอย!างชัดเจน รวมถึงขาดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
5) เครื่องมือเครื่องใช)ของเทศบาลบางประเภท มีอายุการใช)งานมานาน มีการเสื่อม
สภาพต)องซ!อมแซมแก)ไขอยู!เสมอ ทั้งขาดแคลนเครื่องเมืองเครื่องใช)ในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย
ทําให)การปฏิบัติงานมีความล!าช)า
6) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด)านในบางสาขา ทําให)
บุคลากรหนึ่งคนต)องรับผิดชอบงานหลายด)าน ทําให)การทํางานล!าช)าไม!ทันต!อความต)องการของ
ประชาชน

7) ปLญหาด)านสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งต)องเช!าของเอกชนทําให)ไม!สามารถ

๑๑
ปรับปรุงให)มีสภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
8) การรับรู)ปLญหาของท)องถิ่นไม!ทั่วถึง เนื่องจากขาดเจ)าหน)าที่ประสานกับชุมชน
ทําให)การกระจายงบประมาณสู!ท)องถิ่นไม!ทั่วถึง รวมถึงการขาดการติดตามและประเมินผล
การกระจาย งบประมาณ
4.1.2 ป&ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลักษณะของป&ญหา
1) การก!ออาชญากรรมในท)องถิ่นเกิดขึ้นบ!อย ปLญหาสิ่งเสพติดที่ไม!สามารถ
แก)ไขได)รวมถึงประชาชนไม!รู)จักวิธีปQองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สินของตนเองและขาด
จิตสํานึก ในการเป;นเจ)าของทรัพย=สินสาธารณะ
2) ขาดการประสานงานกับเจ)าหน)าที่ตํารวจ ในการจัดหน!วยรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้นที่
3) ขาดแคลนเจ)าหน)าที่และอุปกรณ= เครื่องมือเครื่องใช) ในการฝWกอบรม และ
ส!งเสริมสมรรถนะของเจ)าหน)าที่และบรรเทาสาธารณภัย
4.1.3 ป&ญหาประชาชนยังมีความรู- ความเข-าใจในกิจการการปกครองท-องถิ่น
ไม8เพียงพอ
ลักษณะของป&ญหา
1) ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดจิตสํานึกในหน)าที่ของตนที่มีต!อการปกครอง
ท)องถิ่น การเสนอข)อเรียกร)องของตนยังไม!เป;นตามประบวนการและกลไกทางการเมือง
2) ประชาชนขาดความสนใจและติดตามกิจกรรมของทางเทศบาล ทําให)ไม!
เข)าใจระบบการทํางานของเทศบาล รวมถึงขาดความสนใจในกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติที่ออกมา
3) ประชาชนขาดความสนใจศึกษาในระบบประชาธิปไตย ปLญหาการซื้อสิทธิขายเสียง
ยังมีสูง และปLญหาการวางตัวไม!เป;นกลางทางการเมืองของผู)นําชุมชน มีผลต!อการตัดสินใจในการ
เลือกตั้งของประชาชน
4) ผู)นําชุมชนไม!สามารถทําหน)าที่ได)อย!างเต็มที่ เนื่องจากขาดความร!วมมือจาก
ประชาชนในชุมชน ทั้งอํานาจของผู)นําชุมชนมีน)อย ขาดการพัฒนาศักยภาพในการเป;นผู)นํา
4.2 ความต-องการด-านการเมืองการบริหาร
1) เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติหน)าที่เพื่อพร)อมรับกับการถ!ายโอน
อํานาจในการบริหารงานจากส!วนกลาง
2) พนักงานเทศบาลฯ ควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม! เพื่อนํามาปรับใช)กับ
การทํางานให)เหมาะสมทั้งด)านเครื่องมือ หรือเทคนิคในการทํางานเพื่อความเหมาะสมในการให)
บริหารแก!ประชาชนที่มาติดต!อราชการ
3) เพิ่มการประชาสัมพันธ=ให)ประชาชนเข)าใจในกิจการการทํางานของเทศบาล

๑๒
จัดกิจกรรมเผยแพร!งานในความรับผิดชอบของเทศบาล
4) จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพแก!ผู)นําชุมชน จัดให)มีการประสานความร!วมมือ
กับผู)นําชุมชนให)มีส!วนร!วมในกิจกรรมทางการบริหารกับเทศบาลมากขึ้น
5) จัดให)มีการสํารวจปLญหาและความต)องการของท)องถิน่ อย!างสม่ําเสมอ ตลอดจน
ติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก)ไขปLญหาของท)องถิ่น
6) มีแผนการจัดการ การฝWกอบรม แผนการปฏิบัติงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย!างเป;นระบบ มีมาตรฐาน
5. ด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
5.1 ป&ญหาด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
5.1.1 การจัดการด-านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลักษณะของป&ญหา
1) ปLญหาด)านการจัดเก็บขยะไม!สมบูรณ= เนื่องจากถังขยะไม!เพียงพอต!อความ
ต)องการ และขาดฝาปYดทําให)มีสัตว=เข)าไปคุยเขี่ย ทําให)สกปรกและเป;นแหล!งเพาะเชื้อโรค
2) ปLญหาความร!วมมือจากประชาชน เพราะประชาชนบางส!วนทิ้งขยะ
ไม!เป;นที่ไม!มีการคัดแยกประเภทขยะ และไม!ให)ความร!วมมือในการติดต!อให)เทศบาลเป;นผู)มาเก็บขยะ
มักจะนําขยะไปทิ้งบริเวณที่รกร)างหรือในลําเหมืองสาธารณะ และมักเสี่ยงการเสียค!าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บขยะ
3) ปLญหาด)านหารประชาสัมพันธ=เรื่องขยะมูลฝอย ไม!สามารถทําให)
ประชาชนเกิดความเข)าใจ มองเห็นความสําคัญของปLญหาที่เกิดขึ้น ทําให)ขาดความร!วมมือในการ
กําจัดขยะ
4) ปLญหาด)านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช!น งบประมาณ สถานที่
กําจัดขยะตลอดจนวิธีการกําจัดขยะที่ส!งผลกระทบต!อระบบนิเวศน=ปNา
5) ปLญหาด)านการเผาทําลายขยะที่มีพิษ เศษวัสดุเหลือใช) หรือผลผลิต
ทางการเกษตรที่ด)วยคุณภาพ ก!อให)เกิดมลพิษทางอากาศ
6) ปLญหาด)านภูมิทัศน=ขาดความสวยงาม เนื่องจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล
ภายในชุมชนไม!เป;นระเบียบ
7) ปLญหาการเลี้ยงสัตว=ในชุมชน สร)างความเดือดร)อนและรบกวนชุมชน
ในด)านกลิ่นและเสียงรบกวน ตลอดจนไม!มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

5.1.2 ป&ญหาสภาพแวดล-อมของลําน้ําและลําเหมืองสาธารณะ

๑๓
ลักษณะของป&ญหา
1) ปLญหาการพังทลายของฝLZงน้ํา ในฤดูฝนปริมาณน้ํามาก ทําให)เกิดการ
กัดเซาะตลิ่งพังทลายสร)างความเสียหายให)กับทรัพย=สิน และพื้นที่ทําการเกษตรเป;นจํานวนมาก
2) ปLญหาเชิงนิเวศน=วิทยา การปล!อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงไปในลําน้ํา
สร)างความสกปรก โดยปราศจากการดูแลควบคุม และปLญหาการใช)ประโยชน=ด)านการประมงผิดวิธี
การ เช!น ระเบิดปลาและการช็อตปลา ซึ่งส!งผลกระทบต!อระบบนิเวศน=วิทยาของลําน้ํา
3) ปLญหาภูมิทัศน= เนื่องจากพื้นที่ริมตลิ่งขาดการดูแลรักษามีวัชพืชปกคลุม
ตะกอน ดินทราย โคลน ทับถมเน!าเหม็น
4) เทศบาลขาดระบบบําบัดน้ําเสีย ทําให)ประชาชนบางส!วนทิ้งน้ําเสียจาก
ครัวเรือนหรือจากภาคการเกษตรลู!ลําน้ําสาธารณะ
5) ประชาชนขาดจิตสํานึกต!อลําน้ําและลําเหมืองสาธารณะ ทําให)การใช)
ประโยชน=เป;นไปโดยขาดการดูแลรักษา ขาดความเอาใจใส!สอดส!องดูแล การใช)ประโยชน=ท่สี ร)าง
ความเสียหายให)กับลําน้ํา
6) ปLญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินริมน้ํา ที่ถือครองโดยคนต!างถิ่น ซึ่งมีการปล!อย
ให)ที่ดินรกร)างมีวัชพืชปกคลุมรกรุงรัง ตลอดจนการบุกรุกรับจองพื้นทีส่ าธารณะบริเวณลําเหมืองสาธารณะ
5.1.3 ป&ญหาการก8อมลพิษด-านอื่น
ลักษณะของป&ญหา
1) การก!อมลพิษทางอากาศ จากการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
เช!น กลิ่นจากการผลิตขนมจีน การหมักดอง ฝุNนละอองจากโรงสีข)าว กลิ่นจากสิ่งปฏิกูลการเลี้ยงสัตว=
กลิ่นจากสารเคมีที่ใช)ในการทําการเกษตร กลิ่นจากการประกอบอาชีพซ!อมทําเครื่องยนต= เป;นต)น
2) การสร)างมลพิษทางเสียง จากการประกอบอุตสาหกรรมและสถานบริการ
เช!น เสียงจากเครื่องจักรในโรงสีข)าว เสียงเครื่องยนต=จากร)านซ!อมเครื่องยนต= เสียงจากสถานบันเทิง
ซึ่งรบกวนสร)างความรําคาญแก!ประชาชน
3) การก!อมลพิษทางดิน จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร การใช)สารเคมี
ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ!าแมลง การเลื่อมสภาพของดินและแร!ธาตุในดิน
4) การสร)างมลพิษทางภูมิทัศน= ได)แก! การปล!อยให)วัชพืชปกคลุมบริเวณ
ลําเหมืองและลําน้ําปYง บริเวณพื้นที่รกร)าง ทําให)ไม!สวยงาม สร)างความสกปรกรุงรัง และไม!ปลอดภัย
ต!อประชาชน

๑๔
5.2 ความต-องการด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
1) รณรงค=ให)ความรู)เพื่อสร)างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให)กับ
ประชาชนและเยาวชน ให)มาตรการลงโทษทางสังคมแก!ผู)ท่สี ร)างมลพิษและเหตุเดือดร)อนรําคาญต!าง ๆ
2) รณรงค=ลดการใช)สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งก!อให)เกิดสารพิษตกค)างในดิน
และแหล!งน้ําสาธารณะ สนับสนุนการใช)สารธรรมชาติในการเกษตร
3) รณรงค=ให)ความรู)การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก!ประชาชน
4) ปรับปรุงภูมิทัศน=ฝLZงน้ําลบและลําเหมืองสาธารณะ
5) ปรับปรุงภูมิทัศน=บริเวณไหล!ทางถนนสาธารณะในเขตเทศบาลอยู!เสมอ
6) ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะที่มใี ห)อยูใ! นสภาพพร)อมใช)งาน มีความปลอดภัย
และจัดสร)างสวนสาธารณะเพิ่ม
7 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามศึกษาผลกระทบจากมลพิษที่ส!งผลต!อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม เพื่อหาแนวทางแก)ไข

5. ภารกิจ อํานาจหน-าทีข่ องเทศบาล

ภารกิจ อํานาจหน-าที่
5.1 ด-านโครงสร-างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข-อง
ดังนี้
1) การจัดให)มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา
และทางระบายน้ํา มาตรา 16 (2) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ.
2542 และ มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) การสาธารณูปโภคและการก!อสร)าง
อื่นๆมาตรา 16 (4) ตามพระราชบัญญัติกําหนด
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให)แก!องค=กร
ปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
3) การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ.
2542
4) การควบคุมดูแลอาคาร มาตรา 28 ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ.
2542
5) การผังเมือง มาตรา 16 (25) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
6) การขนส!ง และการวิศวกรรมจราจร
มาตรา 16(26)ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
7) ให)มีและบํารุงการไฟฟQาหรือแสงสว!าง
โดยวิธีอื่น มาตรา 51 (7) ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496
ภารกิจ อํานาจหน-าที่
5.2 ด-านส8งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่

๑๕
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล
5.1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
- เทศบาลฯ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12.3
ตารางกิโลเมตร การพัฒนาเส)นทางคมนาคม
การจราจรเช!น การสร)างถนน ทางระบายน้ํา
ไฟฟQาสาธารณะ หรือการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ จําเป;นต)องค!อยเป;นค!อยไป
เนื่องจากมีข)อจํากัด ในเรื่องรายได)และ
งบประมาณ ทั้งนี้เทศบาลก็ได)คํานึงถึงการ
พัฒนาโครงสร)างพื้นฐานเป;นสําคัญ เพราะเรื่อง
ดังกล!าวทําให)ราษฎรได)รับประโยชน=อย!างยิ่งไม!
ว!าจะเป;นการสร)างถนนทําให)การสัญจรไป – มา
การคมนาคม การขนส!งผลิตผลทางการเกษตร
หรือการสร)างสาธารณูปโภคต!าง ๆ ล)วน ทําให)
ราษฎรได)รับประโยชน= เช!น มีไฟฟQาให)แสงสว!าง
ในเวลากลางคืน เป;นต)น จะเห็นได)ว!าเทศบาลได)
จัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล!าว ประมาณ ไม!
น)อยกว!า ร)อยละ 50 ของรายจ!าย แต!ก็ยังไม!
สามารถสนองความต)องการของราษฎรได)อย!าง
ทั่วถึง การควบคุมอาคารเป;นภาระหน)าที่หนึ่ง
ของ เทศบาลทําให)การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป;นไปอย!าง
ถูกต)องตรงตามหลักวิชาการ ซึ่งทําให)เกิดความ
เป;นระเบียบเรียบร)อย ของชุมชน การผังเมือง
ปLจจุบันเทศบาลยังไม!ได)ดําเนินการเนื่องจาก
กําลังบุคลากรมีไม!เพียงพอและบุคลากรที่มีอยู!ยัง
ไม!มีความเชี่ยวชาญในเรื่องผังเมือง แต!หาก
อนาคตกําหนดให)มีการจัดผังเมืองจะทําให)
เทศบาลได)รับประโยชน=อย!างมากไม!ว!าจะเป;น
การรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชน การแบ!งเขตการควบคุม
การจราจร และอื่นๆ
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล
5.2 ด-านส8งเสริมคุณภาพชีวิต

๑๖
เกี่ยวข-อง ดังนี้
1) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
2) การส!งเสริมกีฬา มาตรา 16 (14) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล มาตรา16 (19) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ส!งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู)สูงอายุ และผู)พิการ มาตรา 50 (7) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพิ่มเติม
ถึงปLจจุบันฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543
5) การส!งเสริม การฝWก และประกอบอาชีพ
มาตรา 16 (6) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
6) การสังคมสงเคราะห= และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู)ด)อยโอกาส
มาตรา 16 (10)ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
7) การปรับปรุงแหล!งชุมชนแออัด และการ
จัดการเกี่ยวกับที่อยู!อาศัย มาตรา16 (12) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
8) การควบคุมการเลี้ยงสัตว= มาตรา 16 (21)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น
พ.ศ. 2542
ภารกิจ อํานาจหน-าที่

-การจัดการศึกษาในปLจจุบันเทศบาลฯได)
คํานึงถึงความสําคัญเป;นอย!างยิ่ง เนื่องจากเป;น
การพัฒนากําลังบุคคลให)มีประสิทธิภาพเป;น
อนาคตให)กับประเทศชาติตามภารกิจที่เทศบาล
จะได)จัดการศึกษาให)กับเด็กเยาวชนในเขต ซึ่งรู)
ปLญหาของชุมชนและตามความต)องการของชุมชน
รวมทั้งการสร)างคุณภาพชีวิต ซึ่งจะได)จัดอบรม
การศึกษาให)ถูกกับปLญหา แต!ก็มีข)อจํากัดในเรื่อง
งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู) ความ
เชี่ยวชาญ ในเรื่องดังกล!าว
- การส!งเสริมกีฬา เทศบาลจะได)จัดให)มีการ
ส!งเสริมกีฬาโดยการจัดการแข!งขันกีฬา ไม!ว!าจะ
เป;นกีฬาประชาชน กีฬาเยาวชน ขึ้นทุกปD ทําให)
ราษฎรได)รับความสนุกสนานและมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ก!อให)เกิดความสามัคคี แต!เทศบาลก็ยังขาด
บุคลากรผู)เชี่ยวชาญในเรื่องกีฬา โดยตรง ซึ่งจะให)
ความรู) เพื่อส!งเสริมกีฬารวมทั้งขาดงบประมาณ
ในการก!อสร)างสถานที่ออกกําลังกายให)กับประชาชน
- เทศบาลได)คํานึงถึงสุขภาพอนามัยของราษฎร
จะเห็นได)ว!าในแต!และปDเทศบาลได)ตั้งงบประมาณ
ในด)านสาธารณสุขเพื่ออุดหนุนให)สถานีอนามัย
อสม. ไปเพื่อดูแลเรื่องดังกล!าว เพื่อให)ราษฎรมี
สุขภาพสมบูรณ=แข็งแรง จัดอบรมให)ความรู)ใน
เรื่องโรคภัยต!าง ๆ รณรงค=ในเรื่องต!าง ๆ เช!น โรค
เอดส= ยุง ฯลฯ ถึงอย!างไรก็ยังขาดบุคลากรและ
งบประมาณก็ยังไม!เพียงพอในเรื่องดังกล!าว
- การส!งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู)สูงอายุ และผู)พิการ เทศบาลได)ตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนาสตรี โดยให)ในรูปวัสดุ เพื่อส!งเสริม
อาชีพ รวมทั้งให)การอบรม เด็กและเยาวชนไม!ว!า
จะเป;นเรื่องกีฬาส!วนผู)พิการเทศบาลได)ให)ในการ
แจกจ!ายของใช)ท่ีจําเป;น แต!ทั้งนี้เทศบาลฯ ก็ยัง
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล

๑๗
9) การจัดให)มีและควบคุมการฆ!าสัตว=
มาตรา 16 (22) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
10) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล มาตรา 50 (3) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!
องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
11) ปQองกันและระงับโรคติดต!อ มาตรา 50 (4)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น
พ.ศ. 2542
12) ให)ราษฎรได)รับการศึกษาอบรม มาตรา 50
(6) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
13) ให)มีโรงฆ!าสัตว= มาตรา 51 (2) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
14) ให)มีสุสานและฌาปนสถาน มาตรา 51 (4)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
15) ให)มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ=รักษา
คนเจ็บไข) มาตรา 51 (6) ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496

ขาดงบประมาณและบุคลากร
- เทศบาลเป;นแหล!งชุมชนที่มีประชากร
ประมาณ 5,565 คน พื้นที่ 12.3 ตรม. ซึ่งถือว!า
ยังไม!เกิดปLญหาในเรื่องที่อยู!อาศัย แต!ในอนาคต
อาจเกิดปLญหาการแออัดของแหล!งชุมชนดังนั้นใน
อนาคตจึงจําเป;นต)องหาบุคลากร และ
งบประมาณในเรื่องดังกล!าวเพื่อจะได)วางแผน
แก)ปLญหาต!อไป
- ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
เทศบาลจะเป;นชุมชนการเกษตร เลี้ยงสัตว=เป;น
ส!วนน)อย ประกอบกับความหนาแน!นของราษฎร
ไม!มาก ลักษณะปLญหาของการเลี้ยงสัตว=หรือ
ปล!อยสัตว=มีน)อย จึงทําให)การปQองกันโรคติดต!อ
จากสัตว=เลี้ยงจึง
กระทําไม!ยากนัก โดยเทศบาลได)ให)มีการควบคุม
การเลี้ยงสัตว= การฆ!าสัตว= เพื่อก!อให)เกิดสุขภาพที่
ดีของชุมชน
- เทศบาลได)จัดให)มีการเก็บขยะมูลฝอยเพื่อ
บริการ
ให)กับราษฎรและจัดให)มีการรักษาความสะอาด
หรือทางเดินและที่สาธารณะ โดยในแต!ละปDได)ตั้ง
งบประมาณในด)านดังกล!าวไว)มากกว!าร)อยละ 30
ของรายรับ
5.3 ด-านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
5.3 ด-านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
การรักษาความสงบเรียบร-อย มีภารกิจที่
รักษาความสงบเรียบร-อย
- เทศบาลได)จัดให)มีระบบการปQองกันและ
เกี่ยวข-อง ดังนี้
บรรเทาสาธารณภัย โดยจัดรถดับเพลิงและ
1) การรักษาความสงบเรียบร)อยของ
อุปกรณ=ท่ใี ช)ในการดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
ประชาชน มาตรา 50 (1) ตามพระราชบัญญัติ
เพื่อปQองกันทรัพย=สินของราษฎรให)เกิดความ
เทศบาล พ.ศ. 2496
2) การจัดให)มีและควบคุมตลาด ท!าเทียบเรือ เสียหายน)อยที่สุด หากเกิดเพลิงไหม)ข้ึน การ
ปQองกันดังกล!าวเป;นการปQองกันเพียงปลายเหตุ
ท!าข)าม และที่จอดรถ มาตรา 16 (3) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย เท!านั้น หากแต!ประชาชนไม!มีจิตสํานึกปQองกัน
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล
ภารกิจ อํานาจหน-าที่

๑๘
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ.
ความปลอดภัยทรัพย=สินของตนเองแล)ว ก็อาจ
2542
เกิดเพลิงไหม) สร)างความเสียหาย ดังนั้น
3) การรักษาความสะอาดและความเป;น
เทศบาลฯ จึงได)ฝWกอบรมพนักงานดับเพลิงรวมทั้ง
ระเบียบเรียบร)อยของบ)านเมือง มาตรา 16 (17) ประชาชน เพื่อจะทําให)เกิดความรู) ความเข)าใจ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย และเกิดความปลอดภัย การระวัง ดูแลทรัพย=สิน
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 และชีวิต หากเกิดเหตุข้ึน แต!เทศบาลยังขาด
4) การรักษาความปลอดภัย ความเป;น
ผู)เชี่ยวชาญโดยตรงและรวมทั้งงบประมารก็ยัง
ระเบียบเรียบร)อยและการอนามัย โรงมหรสพ
ไม!เพียงพอ
และสาธารณสถานอื่น ๆ มาตรา 16 (24) ตาม
- การรักษาความสงบเรียบร)อยของประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย นั้น เทศบาลไดตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนสถานี
อํานาจให)แก!องค=กรครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
ตํารวจภูธรและขอความร!วมมือจากตํารวจ เพื่อ
5) การปQองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มาตรา ปQองกันและปราบปราม เพื่อความเป;นระเบียบ
16 (29) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอน เรียบร)อยของชุมชน ซึ่งเทศบาลก็ได)จัดตั้งผู)นํา
การกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วน
ชุมชนเพื่อสอดส!องดูแลทุกข=ของชุมชน แต!
ท)องถิ่น พ.ศ. 2542
เทศบาลก็ยังไม!สามารถทําให)อย!างเต็มที่
6) การรักษาความสงบเรียบร)อย การส!งเสริม เนื่องจากการรักษาความสงบเรียบร)อย เป;นหน)าที่
ของตํารวจโดยตรง อีกทั้งไม!มีบุคลากรและ
และสนับสนุนการปQองกันและรักษาความ
งบประมาณเพียงพอในเรื่องดังกล!าว
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน มาตรา 16 (30)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
7) ให)มีเครื่องใช)ในการดับเพลิง มาตรา 50 (5)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
5.4 ด-านการวางแผน การส8งเสริมการลงทุน 5.4 ด-านการวางแผน การส8งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท8องเที่ยว มีภารกิจที่ พาณิชยกรรมและการท8องเที่ยว
เกี่ยวข-อง ดังนี้
- เทศบาลได)ดูแลและส!งเสริมการทํามาหากิน
ของราษฎร ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป;น
1) บํารุงและส!งเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎร มาตรา 51 (5) ตามพระราชบัญญัติ
ส!วนใหญ! จะเห็นได)จากเทศบาลได)ตั้งงบประมาณ
เทศบาล พ.ศ.2496
เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช!น ปุUย เมล็ดพันธ=พืช
2) การพาณิชย= และการส!งเสริมการลงทุน
แจกจ!ายให)กับราษฎร รวมทั้งช!วยเหลือราษฎรที่
มาตรา 16 (7) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ประสพภัยธรรมชาติ และการช!วยเหลือดังกล!าว
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง ได)บรรเทาความทุกข=ยากที่เกิดขึ้นกับราษฎร
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
ภารกิจ อํานาจหน-าที่
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล
-การพาณิชย=และการส!งเสริมการลงทุน
3) การส!งเสริมการท!องเที่ยว มาตรา 16 (8)

๑๙
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
เนื่องจากราษฎรส!วนใหญ!ประกอบอาชีพ
กระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น การเกษตร ส!วนการประกอบอาชีพอื่น ๆ เป;น
พ.ศ. 2542
อาชีพรองจากการเกษตร ซึ่งจะทําหลังจากการ
ทํานา เช!น การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร
การจัดสวน ฯลฯ ซึ่งทําเป;นแบบครัวเรือน ดังนั้น
เทศบาลก็ได)ให)การสนับสนุนโดยการฝWกอบรม
กลุ!มในเรื่องต!าง ๆ เช!นทําขนม การแปรรูป
อาหาร ฯลฯ ที่ราษฎรสนใจ โดยเชิญวิทยากรจาก
ที่ต!าง ๆ เพื่อมาให)ความรู) เพื่อที่ราษฎรจะได)ทํา
เป;นอาชีพต!อไป แต!เทศบาลยังขาดแคลนบุคลากร
และงบประมาณที่จะดําเนินการอย!างจริงจัง
5.5 ด-านการบริหารจัดการและการอนุรักษ
5.5 ด-านการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม มีภารก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
- เทศบาลมีพื้น12.3 ตารางกิโลเมตร ราษฎร
จิที่เกี่ยวข-อง ดังนี้
ได)ใช)ประโยชน=จากพื้นที่ดังกล!าวในด)านเกษตรกร
1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช)
ประโยชน=จากปNาไม) ที่ดิน ทรัพย=ธรรมชาติและ โดยเทศบาลได)มีส!วนร!วมในการจัดบริหารจัดการ
สิ่งแวดล)อม มาตรา 16 (24) ตามพระราชบัญญัติ เช!น คอยสอดส!องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อมอีกทั้งจัดสถานที่เพื่อเป;นที่พักผ!อน
กําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!
หย!อนใจของชุมชนแต!การจัดการดังกล!าวต)องใช)
องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
2) การจัดให)มีและบํารุงสถานที่พักผ!อนหย!อน งบประมาณในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาด
ใจ มาตรา 16 (13) ตามพระราชบัญญัติกําหนด บุคลากรที่มีความรู) ความเข)าใจในการบริหาร
จัดการดังกล!าว
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กร
- เทศบาลจะได)จัดให)มีการบริการเก็บขยะและ
ปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
กําจัดมูลฝอย แต!กําจัดขยะโดยวิธีฝLงกลบในบ!อ
3) การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
มาตรา 16 (18) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ ขยะ จํานวน 2 บ!อ โดยจะรองรับขยะได)มากกว!า
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง 10 ปD ซึ่งทําให)แก)ไขปLญหาในเรื่องขยะได)ในระดับ
หนึ่ง แต!การแก)ไขเรื่องดังกล!าวในอนาคตยังต)อง
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
4) การจัดให)มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน อาศัยความร!วมมือจากราษฎรในเรื่องพื้นที่ และ
มาตรา 16 (20) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ งบประมาณที่ค!อนข)างมาก รวมทั้งบุคลากรใน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครอง เรื่องดังกล!าว เพื่อแก)ไขปLญหาในอนาคต
ส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
ภารกิจ อํานาจหน-าที่
5) การดูแลรักษาที่สาธารณะ มาตรา 16 (27)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ

การวิเคราะหภารกิจอํานาจหน-าที่ของเทศบาล

๒๐
กระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น
พ.ศ. 2542
5.6 ด-านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิป&ญญาท-องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข-อง ดังนี้
1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปLญญาท)องถิ่น และวัฒนธรรมของท)องถิ่น
มาตรา 50 (8) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และมาตรา 16 (11) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ.
2542

5.6 ด-านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิป&ญญาท-องถิ่น
- เทศบาลเป;นชุมชนหนึ่งมีจารีตประเพณี
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ=เป;นวัฒนธรรมล)านนา
ยังเป;นวัฒนธรรมที่ดีงามที่ควรค!าจะบํารุงรักษา
ศิลปจารีต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเหล!านี้ไว)
ซึ่งทําให)คนรุ!นหลังได)สืบทอดและมีความรู)สึก
ภาคภูมใิ จในสิ่งที่ดีงามที่สร)างสมไว) ดังนั้น
เทศบาลจึงได)ให)ความสําคัญต!อเรื่องดังกล!าวโดย
ได)สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนงานประเพณีต!างๆ
เช!นงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีเลี้ยงผีฝาย
งานประเพณีสงกรานต= แข!งขันเรือพาย แข!งขัน
5.7 ด-านการบริหารจัดการและการสนับสนุน บั้งไฟ ฯลฯ เพื่อสืบทอดประเพณีต!อไป
การปฏิบัติภารกิจของส8วนราชการและองคกร 5.7 ด-านการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส8วนราชการ และองคกร
ปกครองส8วนท-องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข-อง
ปกครองส8วนท-องถิ่น
ดังนี้
- เทศบาลได)ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของ
1) การส!งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ราษฎรในท)องถิ่น โดยถือเป;นนโยบายสําคัญ เช!น
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (15)
เรื่องการจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ (เทศ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให)แก!องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น บัญญัติ) เทศบาลจะทําการประชุมรับฟLง
ข)อคิดเห็นจากผู)นําชุมชน
พ.ศ. 2542
กํานัน ผูใ) หญ!บ)าน แต!ละหมู!บ)าน เพื่อสนองตอบ
2) ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของราษฎรในการ
ความต)องการของชุมชน ได)ตรงเปQาหมาย ทําให)
พัฒนาท)องถิ่น มาตรา 16 (16) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย ราษฎรเกิดความพอใจที่ได)มีส!วนร!วมในการ
อํานาจให)แก!องค=กรครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 บริหารงานของเทศบาล

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ
6.1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน

๒๑
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาปรับปรุงเส)นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให)ได)มาตรฐาน และมีโครงสร)าง
เชื่อมโยงกันอย!างเป;นระบบ
2. จัดวางระบบผังเมืองรวมในชุมชน ให)สามารถรับการเจริญเติบโตของชุมชนภายในอนาคต
จําแนกโซนการใช)ที่ดินแต!ละประเภท เช!น แหล!งเกษตรกรรม แหล!งพาณิชยกรรม แหล!งอุตสาหกรรม
แหล!งที่อยู!อาศัย แหล!งประกอบการด)านปศุสัตว=
3. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟQาสาธารณะ ให)ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อย!างเป;น
ระบบและได)มาตรฐาน โดยเฉพาะถนนสายหลักในเขตเทศบาล
ภารกิจรอง
1. พัฒนาปรับปรุงแหล!งน้ําเพื่อการเกษตร
2. พัฒนาแหล!งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ให)มีปริมาณน้ําเพียงพอต!อความต)องการของ
ประชาชน
3. ก!อสร)างระบบระบายน้ําภายในชุมชนให)ได)มาตรฐานและสามารถระบายน้ําได)อย!าง
มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบการจราจรให)ได)มาตรฐาน สร)างวินัยจราจรให)ประชาชนในท)องถิ่น
6.2 ด-านส8งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจหลัก
1. เสริมสร)างคุณภาพชีวิตให)กับประชาชน จัดการสาธารณสุขมูลฐานให)ทั่วถึง
2. จัดการปLญหาด)านยาเสพติดในชุมชน
3. สนับสนุนด)านสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู)ด)วยโอกาส ในสังคม
4. พัฒนาปรับปรุงกิจการโรงฆ!าสัตว= ให)ได)มาตรฐาน
5. สนับสนุนส!งเสริมให)หน!วยงาน องค=การ ชุมชน และประชาชนมีส!วนร!วมในการ
แก)ไขปLญหาสังคม
6. สนับสนุนส!งเสริมด)านการศึกษาของเยาวชน ประชาชน ในท)องถิ่นทั้งในระบบ และ
นอกระบบโรงเรียน
7. พัฒนาปรับปรุงด)านสุสาน ฌาปนกิจสถานให)ได)มาตรฐาน
ภารกิจรอง
1. ส!งเสริมการกีฬาให)กลุ!มเยาวชนได)มีการใช)เวลาว!างทํากิจกรรมที่เป;นประโยชน=
2. ดูแลจัดการด)านสวัสดิการแก!ชุมชน เช!นแหล!งชุมชนแออัด

6.3 ด-านการจัดจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร-อย
ภารกิจหลัก
1. การรักษาความสะอาด ความเป;นระเบียบเรียบร)อยของชุมชน
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2. พัฒนาปรับปรุงด)านการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยให)เป;นไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส!งเสริม วางแผน จัดการด)านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สินของประชาชน
4. ควบคุมดูแล การประกอบกิจการตลาดให)เป;นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 อย!างเคร!งครัด
ภารกิจรอง
1. รณรงค=ส!งเสริมให)ประชาชนมีส!วนร!วมในการจัดระเบียบภายในชุมชน
6.4 ด-านการวางแผน การส8งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท8องเที่ยว
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาส!งเสริมอาชีพให)กลุ!มอาชีพต!าง ๆ สนับสนุนการรวมกลุ!มอาชีพต!าง ๆ ส!งเสริม
ด)านการผลิตภัณฑ=ทางการเกษตร
2. สนับสนุนด)านการพาณิชย= ส!งเสริมการลงทุน
ภารกิจรอง
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล!งท!องเที่ยว
6.5 ด-านการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
ภารกิจหลัก
1. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เช!น จัดหาสถานที่ทิ้งขยะถาวร ศึกษา
วิธีการกําจัดขยะให)เหมาะสมกับศักยภาพของเทศบาล
2. การจัดการบํารุงรักษาการใช)ประโยชน=ในที่ดิน การดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน=
3. การจัดให)มีสถานที่พักผ!อนหย!อนใจ
4. พัฒนาปรับปรังด)านสุสาน ฌาปนกิจสถานให)ได)มาตรฐาน
ภารกิจรอง
1. รวบรวมส!งเสริมให)ประชาชนมีส!วนร!วมในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม
6.6 ด-านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป&ญญาท-องถิ่น
ภารกิจหลัก
1. สนับสนุนส!งเสริการอนุรักษ=ศิลปวัฒนธรรมท)องถิ่น
2. สนับสนุนส!งเสริมให)มีการถ!ายทอดภูมิปLญญาท)อถิ่น แก!เยาวชนและผู)ที่สนใจ

ภารกิจรอง
1. สนับสนุนช!วยเหลืองานกิจกรรมประเพณีท่ีชุมชนเป;นผู)จัด
6.7 ด-านการบริหารและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส8วนราชการและองคการ
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ปกครองส8วนท-องถิ่น
ภารกิจหลัก
1. สนับสนุนส!งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
1. สนับสนุนส!งเสริมการมีส!วนร!วมของราษฎรในการพัฒนาท)องถิ่น

7. สรุปป&ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร-างส8วนราชการ
และกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลเวียงพร)าว เป;นเทศบาลขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสร)างการแบ!งส!วน
ราชการออกเป;น 4 ส!วน ได)แก! สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช!าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
โดยกําหนดให)มีกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 38 อัตรา โดย ก.ท. เดิม กําหนดกรอบอัตรากําลัง
สูงสุดไว)ว!าเทศบาลแต!ละชั้นจะกําหนดตําแหน!งได)ไม!เกินจํานวนที่กําหนด เทศบาลตําบลเวียงพร)าว
มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกําหนดโครงสร)างและกําหนดกรอบอัตรากําลังให)สอดคล)องกับภารกิจ
และอํานาจหน)าที่ของเทศบาล จึงจําเป;นต)องมีบุคลากรที่มีความรู) ความสามารถ นอกเหนือจาก
ตําแหน!งที่กําหนดไว) เพื่อเป;นการแก)ปLญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพร)าว และการที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดหลักเกณฑ=ให)เทศบาลจัดกรอบอัตรากําลังกําหนดตําแหน!ง
ด)วยเทศบาลเอง โดยให)คํานึงถึงภารกิจหน)าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต)องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค!าใช)จ!ายของเทศบาลที่จะต)องจ!ายในด)านบุคลากร
ด)วยเหตุผลดังกล!าว จึงทําให)เทศบาลฯ แก)ไขปLญหา ด)านบุคลากร เพื่อให)ตรงกับความต)องการของ
ท)องถิ่นได)อย!างเหมาะสมต!อไป

8. โครงสร-างการกําหนดส8วนราชการ
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8.1 จากสภาพปLญหาของเทศบาลตําบลเวียงพร)าวดังกล!าว เทศบาลตําบลเวียง
พร)าวมีภารกิจอํานาจหน)าที่ที่จะต)องดําเนินการแก)ไขปLญหาดังกล!าว ภายใต)อํานาจหน)าที่ท่ีกําหนดไว)ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แก!
องค=กรปกครองส!วนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสร)างส!วนราชการ ดังนี้
โครงสร-างตามแผนอัตรากําลังป&จจุบัน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
งานตรวจสอบภายใน
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)
- หัวหน)าฝNายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
1. งานธุรการ
- เจ)าพนักงานธุรการ 2-4/5
- เจ)าหน)าที่ธุรการ 1-3/4(ยุบตําแหน8ง)
- เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล 1-3/4
2. งานการเจ)าหน)าที่
- บุคลากร 3-5/6ว
3. งานทะเบียนราษฎร=
- เจ)าหน)าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6 ว
- เจ)าหน)าที่ทะเบียน 1-3/4
4 . งานนิติการ
-นิติกร 3-5/6ว
5. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
6. งานการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
7. งานวิชาการและแผนงาน
- เจ)าหน)าที่วิเคราะห=นโยบายและแผน 3-5/6ว

โครงสร-างตามแผนอัตรากําลังใหม8
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
งานตรวจสอบภายใน
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)
- หัวหน)าฝNายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
1. งานธุรการ
- เจ)าพนักงานธุรการ 2-4/5
- เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล 1-3/4
2. งานการเจ)าหน)าที่
- บุคลากร 3-5/6ว
3. งานทะเบียนราษฎร=
-เจ)าหน)าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6 ว
- เจ)าหน)าที่ทะเบียน 1-3/4
4 . งานนิติการ
-นิติกร 3-5/6ว
5. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
6. งานการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว
7. งานวิชาการและแผนงาน
- เจ)าหน)าที่วิเคราะห=นโยบายและแผน 3-5/6ว
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โครงสร-างตามแผนอัตรากําลังป&จจุบัน
8. งานวิชาการและประชาสัมพันธ=
- นักวิชาการประชาสัมพันธ= 3-5/6ว
9. งานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ)าพนักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5
- เจ)าหน)าที่ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1-3/4 (ยุบตําแหน8ง)
พนักงานขับรถยนต=(ลูกจ)างประจํา)
เจ)าหน)าที่ธุรการ (ลูกจ)างประจํา)

โครงสร-างตามแผนอัตรากําลังใหม8
8. งานวิชาการและประชาสัมพันธ=
- นักวิชาการประชาสัมพันธ= 3-5/6ว
9. งานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ)าพนักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5
10. งานบริหารงานทั่วไป
- เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
(กําหนดใหม8)
พนักงานขับรถยนต=(ลูกจ)างประจํา)
เจ)าหน)าที่ธุรการ (ลูกจ)างประจํา)
กองคลัง
กองคลัง
ผู)อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
ผู)อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
หัวหน)าฝNายบริหารงานคลัง
หัวหน)าฝNายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
(นักบริหารงานคลัง 7)
หัวหน)าฝNายพัฒนารายได)
หัวหน)าฝNายพัฒนารายได)
(นักบริหารงานคลัง 6)
(นักบริหารงานคลัง 6)
1. งานการเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
- เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
- เจ)าหน)าที่การเงินและบัญชี 1-3/4
2. งานพัสดุและทรัพย=สิน
(ยุบตําแหน8ง)
- เจ)าพนักงานพัสดุ 2-4/5
- เจ)าหน)าที่การเงินและบัญชี 1-3/4
3. งานผลประโยชน=
2. งานพัสดุและทรัพย=สิน
- เจ)าหน)าที่จัดเก็บรายได) 1-3/4
- เจ)าพนักงานพัสดุ 2-4/5
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย=สิน
3. งานผลประโยชน=
- เจ)าพนักงานจัดเก็บรายได) 2-4/5
(ยุบตําแหน8ง)
- เจ)าหน)าที่จัดเก็บรายได) 1-3/4
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย=สิน
- เจ)าพนักงานจัดเก็บรายได) 1-3/4
(ยุบตําแหน8ง)

โครงสร-างตามแผนอัตรากําลังป&จจุบัน
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กองช8าง
ผู)อํานวยการกองช!าง
(นักบริหารงานช!าง 7)
1. งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 3-5/6ว
- ช!างโยธา 1-3/4 (ยุบตําแหน8ง)
- ช!างเขียนแบบ 1-3/4 (ยุบตําแหน8ง)
2. งานสาธารณูปโภค
- นายช!างโยธา 2-4/5
- ช!างสํารวจ 1-3/4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 7)
1. งานปQองกันและควบคุมโรคติดต!อ
- นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว
- เจ)าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5
(ยุบตําแหน8ง)
2. งานส!งเสริมคุณภาพชีวิต
- พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
3. งานโรงฆ!าสัตว=
4. งานการประปา
- เจ)าหน)าที่การประปา 1-3/4
5. งานรักษาความสะอาด
6. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล)อม
7. งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
(ยุบงาน)
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(ลูกจ)างประจํา)
พนักงานขับรถยนต=ขนขยะ(ลูกจ)างประจํา)
คนงานประจํารถขยะ(ลูกจ)างประจํา)

กองช8าง
ผู)อํานวยการกองช!าง
(นักบริหารงานช!าง 7)
1. งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 3-5/6ว
2. งานสาธารณูปโภค
- นายช!างโยธา 2-4/5
- ช!างสํารวจ 1-3/4
- ช!างไฟฟQา 2-4/5 (กําหนดใหม8)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 7)
1. งานปQองกันและควบคุมโรคติดต!อ
- นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว
2. งานส!งเสริมคุณภาพ
- พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
3. งานโรงฆ!าสัตว=
4. งานการประปา
- เจ)าหน)าที่การประปา 1-3/4
5. งานรักษาความสะอาด
6. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล)อม
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(ลูกจ)างประจํา)
พนักงานขับรถยนต=ขนขยะ(ลูกจ)างประจํา)
คนงานประจํารถขยะ(ลูกจ)างประจํา)

จากการกําหนดภารกิจของเทศบาลตําบลเวียงพร)าว ทั้ง 7 ด)าน ซึ่งได)แก!
1. ด)านโครงสร)างพื้นฐาน

๒๗
2. ด)านส!งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด)านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร)อย
4. ด)านการวางแผน การส!งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท!องเที่ยว
5. ด)านการบริหารจัดการและการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
6. ด)านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปLญญาท)องถิ่น
7. ด)านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส!วนราชการและเทศบาล
ดังนั้น บุคลากรที่ควรกําหนด ได-แก8
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารเทศบาล 7 )
จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)
จํานวน 1 อัตรา
4. หัวหน)าฝNายอํานายการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
จํานวน 1 อัตรา
5. บุคลากร 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
6. เจ)าหน)าที่วิเคราะห=นโยบายและแผน 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
7. เจ)าหน)าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
8. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
9. นิติกร 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
10. นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
11. นักวิชาการประชาสัมพันธ= 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
12. เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป3-5/6ว
จํานวน 1 อัตรา
13. เจ)าพนักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
จํานวน 1 อัตรา
14. เจ)าพนักงานธุรการ 2-4/5
จํานวน 1 อัตรา
15. เจ)าหน)าที่ทะเบียน 1-3/4/5
จํานวน 1 อัตรา
16. เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล 1-3/4
จํานวน 1 อัตรา
17. ผู)อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
จํานวน 1 อัตรา
18.หัวหน)าฝNายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
จํานวน 1 อัตรา
19. หัวหน)าฝNายพัฒนารายได) (นักบริหารงานคลัง 6)
จํานวน 1 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
21. เจ)าหน)าที่การเงินและบัญชี 1-3/4
จํานวน 1 อัตรา
22. เจ)าหน)าที่จัดเก็บรายได) 1- 3/ 4
จํานวน 1 อัตรา
23. เจ)าพนักงานพัสดุ 2-4/5
จํานวน 1 อัตรา
24. ผู)อํานวยการกองช!าง (นักบริหารงานช!าง 7)
จํานวน 1 อัตรา
25. วิศวกรโยธา 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
26. นายช!างโยธา 2-4/5

จํานวน 2 อัตรา

๒๘
27. ช!างไฟฟQา 1-3/4

จํานวน 1

อัตรา
28. ช!างสํารวจ 1-3/4
จํานวน 1 อัตรา
29. ผู)อํานวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
จํานวน 1 อัตรา
30. พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
จํานวน 1 อัตรา
31. นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6 ว
จํานวน 1 อัตรา
32. เจ)าหน)าที่ประปา 1-3/4
จํานวน 1 อัตรา
33. พนักงานขับรถยนต= (ลูกจ)างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
34. เจ)าหน)าที่ธุรการ (ลูกจ)างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
35. พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (ลูกจ)างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
36. พนักงานขับรถยนต=ขนขยะ (ลูกจ)างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
37. คนงานประจํารถขยะ (ลูกจ)างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
รวมจํานวน 38 อัตรา
8.2 เทศบาลตําบลเวียงพร)าว วิเคราะห=การกําหนดตําแหน!ง จากภารกิจที่ดําเนินการ
ในแต!ละส!วนราชการในอนาคต 3 ปD ซึ่งสํานักปลัดเทศบาล กองช!าง กองคลัง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น มีความจําเป;นต)องกําหนดตําแหน!งเพิ่มขึ้น เพื่อให)การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงพร)าวเป;นไปอย!างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการ
วิเคราะห=ตําแหน!งมากรอกข)อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปD พ.ศ. 2555-2557 ได) ดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 3 ป" ระหว8างป" พ.ศ. 2555-2557

ส8วนราชการ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
หัวหน)าฝNายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป 7)

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1

อัตราตําแหน8งทีค่ าดว8าจะต-อง
ใช-ในช8วงระยะเวลา 3 ป"
ข-างหน-า
2555
2556 2557 2555
1
1
1
-

เพิ่ม / ลด
หมาย
เหตุ
2556
-

2557
-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๒๙
ส8วนราชการ
บุคลากร 3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่วิเคราะห=นโยบายและแผน
3-5/6 ว
เจ)าพนักงานธุรการ 2-4/5
เจ)าหน)าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
3-5/6
เจ)าหน)าที่ทะเบียน 1-3/4
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
เจ)าพนักงานปQองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 2-4/5
นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว
นิติกร 3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล 1-3/4
นักวิชาการประชาสัมพันธ= 3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
พนักงานขับรถยนต=(ลูกจ)างประจํา)
เจ)าหน)าที่ธุรการ(ลูกจ)างประจํา)
กองคลัง
ผู)อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
หัวหน)าฝNายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
หัวหน)าฝNายพัฒนารายได)
(นักบริหารงานคลัง 6)
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6 ว
เจ)าพนักงานพัสดุ 2-4/5
เจ)าหน)าที่การเงินและบัญชี 1-3/4
เจ)าหน)าที่จัดเก็บรายได) 1-3/4

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1
-

อัตราตําแหน8งทีค่ าดว8าจะต-อง
ใช-ในช8วงระยะเวลา 3 ป"
ข-างหน-า
2555
2556 2557 2555
1
1
1
1
1
1
+1

เพิ่ม / ลด
หมาย
เหตุ
2556
-

2557
-

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
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

-

๓๐
ส8วนราชการ
กองช8าง
ผู)อํานวยการกองช!าง
(นักบริหารงานช!าง 7)
วิศวกรโยธา 3-5/6 ว
นายช!างโยธา 2-4/5
ช!างสํารวจ 1-3/4
ช!างไฟฟQา 1-3/4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล)อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6
เจ)าหน)าที่การประปา 1-3/4
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(ลูกจ)างประจํา)
พนักงานขับรถยนต=ขนขยะ
(ลูกจ)างประจํา)
คนงานประจํารถขยะ(ลูกจ)างประจํา)

รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตราตําแหน8งทีค่ าดว8าจะต-อง
ใช-ในช8วงระยะเวลา 3 ป"
ข-างหน-า
2555
2556 2557 2555

เพิ่ม / ลด
หมาย
เหตุ
2556

2557

-

1

1

1

+1

-

1
2
-

1
2
-

1
2
1

1
2
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

-

-

-

23

31

35

38

8

4

3

๓๑

9. ภาระค8าใช-จ8ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
1) สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพร)าว มีอัตรากําลัง ปLจจุบัน จํานวน 7 ตําแหน!ง 7 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต8ละป"
จํานวน เงินเดือน
ที่
ตําแหน8ง
รวม
(คน)
คนละ
2555
2556
2557
1
2

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)

3 หัวหน)าฝNายอํานวยการ

1

43,300

519,600

19,560

19,560

19,680

1

21,710

260,520

10,920

11,160

11,280

1

18,470

221,340

11,280

10,920

11,040

1
1

22,490
22,490

269,880
269,880

10,560
10,560

10,800
10,800

11,040
11,040

1
1
1
1
1

13,530
16,240
11,310
7,630
11,960

162,360
194,880
135,720
91,560
143,520

9,240
7,680
7,320
3,960
5,760

9,000
8,040
7,320
3,960
7,920

9,000
8,160
7,560
3,840
6,240

1

9,060

108,720

4,470

4,320

5,400

(นักบริหารงานทั่วไป 7)

4 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
5 เจ)าพนักงานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 2-4/5

6
7
8
9
10
11

บุคลากร 3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่ทะเบียน 1-3/4
นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว
เจ)าพนักงานธุรการ 2-4/5
พนักงานขับรถยนต=
(ลูกจ)างประจํา)
เจ)าหน)าที่ธุรการ
(ลูกจ)างประจํา)

2) กองคลัง มีอัตรากําลัง ปLจจุบัน จํานวน 4 ตําแหน!ง 4 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต8ละป"
จํานวน เงินเดือน
ที่
ตําแหน8ง
รวม
(คน)
คนละ
2555
2556
2557
1. ผู)อํานวยการกองคลัง
1
21,240
254,880
11,160
10,920
11,160
2.
3.

(นักบริหารงานคลัง 7)
หัวหน)าฝNายพัฒนารายได)
นักบริหารงานคลัง 6)
นักวิชาการเงินและบัญชี
3-5/6ว

4. เจ)าพนักงานพัสดุ 2-4/5

1

19,970

239,640

9,720

10,080

10,440

1

12,530

150,360

7,560

7,320

7,320

1

8,540

102,480

4,680

4,920

4,800

๓๒
3) กองช!าง มีอัตรากําลัง ปLจจุบัน จํานวน 2 ตําแหน!ง 3 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต8ละป"
จํานวน เงินเดือน
ที่
ตําแหน8ง
รวม
(คน)
คนละ
2555
2556
2557
1. นายช!างโยธา 3-5/6 ว
1
13,910
166,920
9,000
9,240
9,120
2. นายช!างโยธา 3-5/6 ว
1
8,970
107,640
4,680
4,920
4,800
3. วิศวกรโยธา 3-5/6 ว
1
11,310
135,720
7,320
7,320
7,560
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม มีอัตรากําลัง ปLจจุบัน จํานวน 5 ตําแหน!ง 5 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต8ละป"
จํานวน เงินเดือน
รวม
ที่
ตําแหน8ง
(คน) คนละ
2555
2556
2557
1. พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
1
28,030 336,360
12,960 13,320 13,400
2. นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6 ว
1
17,310 207,720
9,000
9,000
9,240
3. พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
1
12,440 149,280
7,920
6,240
6,240
(ลูกจ)างประจํา)
พนักงานขับรถยนต=ขนขยะ

4.
1
11,290 135,480
5. คนงานประจํารถขนขยะ
1
10,240 122,880
5) ปD 2555 มีความต)องการกําหนดตําแหน!งเพิ่มขึ้น 8 ตําแหน!ง 8 อัตรา
จํานวน เงินเดือน
ที่
ตําแหน8ง
(คน)
ขั้นต่ํา
1. หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

5,400
5,520
5,640
4,800
5,160
5,280
ดังนี้
เงินเดือน เงินเดือนเฉลี่ย
ขั้นสูง
ที่ต-องตัง้ ไว-

1

16,190

35,220

308,460

1

16,190

35,220

308,460

1

16,190

35,220

308,460

1
1
1

7,140
7,140
7,140

28,880
28,880
28,880

216,120
216,120
216,120

1

7,140

28,880

216,120

๑

4,870

19,100

143,820

(นักบริหารงานทั่วไป 7)

2. ผู)อํานวยการกองช!าง
(นักบริหารงานช!าง 7)

3. ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล)อม(นักบริหารงานสาธารณสุข7)

4. นักวิชาการประชาสัมพันธ= 3-5/6ว
5. นิติกร 3-5/6 ว
6. เจ)าหน)าที่วิเคราะห=นโยบาย
7.
8

และแผน 3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 35/6 ว
เจ)าหน)าที่การเงินและบัญชี
1-3/4

๓๓
6) ปD 2556 มีความต)องการกําหนดตําแหน!งเพิ่มขึ้น 4 ตําแหน!ง 4 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนเฉลี่ย
เงินเดือน เงินเดือน
จํานวน
ทีต่ -องตั้งไวที่
ตําแหน8ง
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
(คน)
1

หัวหน)าฝNายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)

1

16,190

35,220

308,460

2. เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป

1

7,140

28,880

216,120

1

4,870

19,100

143,820

3

3-5/6 ว
เจ)าหน)าที่จัดเก็บรายได)
1-3/4

4 ช!างไฟฟQา 1-3/4
1
4,870
19,100
143,820
7) ปD 2557 มีความต)องการกําหนดตําแหน!งเพิ่มขึ้น 3 ตําแหน!ง 3 อัตรา ดังนี้
เงินเดือน
เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
จํานวน
ที่
ตําแหน8ง
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
ทีต่ -องตั้งไว(คน)
1.

เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล
1-3/4

1

4,870

19,100

143,820

2. เจ)าหน)าที่ประปา 1-3/4
1
4,870
3. ช!างสํารวจ 1-3/4
1
4,870
8) ตั้งงบประมาณรายจ!ายประจําปD ดังนี้
ที่
ป" 2556
ป" 2555
1
38,500,000
35,000,000

19,100
19,100

143,820
143,820
ป" 2557
42,350,000

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้ างของเทศบาล
เทศบาลตําบลเวียงพร้าว ได้คาํ นึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ทั'งในด้านการ
เพิ*มพูนความรู ้ทกั ษะ ทัศนคติที*ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื*อให้พนักงานลูกจ้าง มีความพึงพอใจและมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที*อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยในระหว่างระยะเวลา ปี 254A – 25CD พนักงานเทศบาลจะได้รับการพัฒนา
ตามแผนงานการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพร้าว ดังนี'
แผนงานการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง (ปี 2546 - 2548)
ลําดับ
ระยะเวลาดําเนินการ
หลักสู ตร
งบประมาณ
ผลทีค$ าดว่ าจะได้ รับ
ที$
1
พ.ค. – มิ.ย. 46
ฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์
50,000 ทําให้พนักงานเทศบาลและ
พ.ค. – มิ.ย. 47
ให้กบั พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างได้รับการเพิ*มพูน
พ.ค. – มิ.ย. 48
ลูกจ้าง จํานวนผูเ้ ข้ารับการ
ความรู ้ ทักษะในการใช้
อบรม จํานวน 10 คน
เครื* องใช้สาํ นักงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2

พ.ย. – ธ.ค. 46
พ.ย. – ธ.ค. 47
พ.ย. – ธ.ค. 48

โครงการอบรมพนักงาน
และลูกจ้างด้านจริ ยธรรม

30,000

ทําให้พนักงานและลูกจ้างมี
จิตใจที*ดีงามและจริ ยธรรม
ในการทํางานและนํามาใช้
ในครอบครัวได้อย่างมี
ความสุ ข

3

ม.ค. – ก.พ. 47

โครงการจัดทัศนศึกษา

50,000

ทําให้พนักงานและลูกจ้างมี

๔๔
ม.ค. – ก.พ. 48

ทัศนคติที*ดีต่อเทศบาลฯ
ผ่อนคลายความเครี ยดอัน
จะทําให้ มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน

ดูงานของเทศบาล

ลําดับ
ระยะเวลาดําเนินการ
หลักสู ตร
งบประมาณ
ผลทีค$ าดว่ าจะได้ รับ
ที$
4
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด
ธ.ค. – ม.ค.
50,000 ทําให้พนักงานและลูกจ้าง
ของพนักงานลูกจ้างและ
เกิดความสามัคคีและ
ประชาชน
เพลิดเพลิน รวมทั'งส่ งเสริ ม
ให้หลีกห่างจากสิ* งเสพติด
โดยการเล่นกีฬา
5

มี.ค. – เม.ย.

50,000

ทําให้พนักงานและลูกจ้างมี
จริ ยธรรม มีจิตใจที*ดีงาม ที*
ได้มีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และ
คนพิการ มีความเห็นอก
เห็นใจต่อผูท้ ุกข์ยาก

30,000

เพื*อให้พนักงานและลูกจ้าง
เห็นถึงความสําคัญ ใส่ ใจมี
ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการ
เพื*อให้
ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการบริ การ

30,000

เพื*อให้พนักงานลูกจ้างและ
ประชาชนได้รับความรู ้ใน

โครงการพนักงานและ
ลูกจ้างช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนพิการ

6

7

ม.ค. – ก.พ. 46
ม.ค. – ก.พ. 47
ม.ค. – ก.พ. 48

มี.ค. – มิ.ย. 46
มี.ค. – มิ.ย. 47

ฝึ กอบรมโครงการบริ การ
ประชาชน

ฝึ กอบรมดับเพลิงแก่

มี.ค. – มิ.ย. 48

๔๕
เรื* องการป้ องกันและการ
ดับเพลิง ในกรณี เกิดเพลิง
ไหม้ทรัพย์สิน รวมทั'งฝึ ก
จําลองเหตุการณ์หากเกิด
เพลิงไหม้ให้แก่พนักงาน
ดับเพลิงและประชาชน เพื*อ
ซักซ้อมและเพิ*ม
ประสิ ทธิ ภาพในการ
ดับเพลิง

พนักงานและประชาชน

ลําดับ
ระยะเวลาดําเนินการ
หลักสู ตร
ที$
8
อบรมโครงการกําจัด
ม.ค. – ธ.ค. 46
พาหนะนําโรคให้พนักงาน
ม.ค. – ธ.ค. 47
ลูกจ้าง
ม.ค. – ธ.ค. 48

งบประมาณ

ผลทีค$ าดว่ าจะได้ รับ

30,000

เพื*อให้พนักงานและลูกจ้าง
มีความรู ้และเข้าใจ และ
ตระหนักถึงโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ เช่น โรคที*เกิดจากยุง
จากสุ นขั
รวมทั'งจะได้
ช่วยเหลือและถ่ายทอดการ
ใช้เครื* องมือกําจัด ให้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

9

ม.ค. – ธ.ค. 46
ม.ค. – ธ.ค. 47
ม.ค. – ธ.ค. 48

ประชุมผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ลูกจ้าง ประจําเดือน

10,800

เพื*อให้พนักงานและลูกจ้าง
รวมทั'งผูบ้ ริ หาร ได้เกิด
ความเข้าใจในนโยบายของ
ผูบ้ ริ หาร รวมทั'งข่าวสาร
รับฟังความคิดเห็นของกัน
และกันซึ* งเป็ นแนวทางหนึ*ง
ในระบอบประชาธิ ปไตย

10

ม.ค. – ธ.ค. 47
ม.ค. – ธ.ค. 48

โครงการพัฒนาขีดความรู ้
ความสามารถให้แก่
พนักงาน

30,000

เพื*อให้พนักงานและลูกจ้าง
ได้เพิ*มทักษะในด้านต่าง ๆ
ในวิชาชีพ โดยส่ งไปอบรม
กับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน เช่น ด้าน
การเงินการคลัง บัญชี ด้าน

๔๖
ธุ รการ งานสารบรรณ ช่าง
สาธารณสุ ข
การศึกษา
ฯลฯ

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานลูกจ้ างเทศบาล
พนักงานเทศบาลต้องปฏิบตั ิงานด้วยความตั'งใจ มุ่งมัน* มีความซื* อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
พนักงานเทศบาลต้องทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็ น
สําคัญ
พนักงานเทศบาลต้องมีความมุ่งมัน* ในการที*จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรี ยนรู ้
ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ เพิ*มเติมอยูเ่ สมอ และนํามาใช้ปฏิบตั ิให้รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลดียง*ิ ขึ'น
พนักงานเทศบาลต้องปฏิบตั ิหน้าที*โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่ งครัด
พนักงานเทศบาลต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานด้วยความเอาใจใส่
โดยให้ความร่ วมมือช่วยเหลือในเรื* องต่าง ๆ แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
พนักงานเทศบาลจะต้องไม่รับ หรื อยอมรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อย่างใด
ทั'งโดยตรงหรื อโดยอ้อม จากผูเ้ ข้ามามีนิติสัมพันธ์กบั ทางราชการเพื*อตนเองหรื อผูอ้ ื*นโดยมิชอบ
พนักงานเทศบาลต้องมีหน้าที*ในการบริ การและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ าขอ
รับบริ การ
พนักงานเทศบาลต้องพึงมีทศั นคติที*ดี มีจิตใจและจิตสํานึ กในการให้บริ การประชาชน
ด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเป็ นธรรมเสมอภาค เอื'อเฟื' อ มีน' าํ ใจ ด้วยกิริยาวาจาที*
สุ ภาพ
พนักงานเทศบาลต้องพึงสํานึ กและรักษาไว้ซ* ึ งศักดิXศรี และเกียรติของหน้าที*ตาํ แหน่งของ
ตนเอง
พนักงานเทศบาลต้องมีความรักสามัคคี เป็ นนํ'าหนึ*งใจเดียวกันเพื*อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที*ดี

๔๗

*********************************************

