การปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โทร ๐๕๓-๑๔๐๙๘๑-๒
โทรสาร ๐๕๓-๑๔๐๙๘๑ ต่อ ๑๑๓

คานา
เทศบาลตาบลท่าวังตาล ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ซึ่งมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงาน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง และการกาหนดโครงสร้างให้มีความ
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล
โดยมีการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 และเพื่อให้
คณะกรรมการพนักง านเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลได้อย่างเหมาะสมนั้น ทางเทศบาลตาบล ท่าวังตาล จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนตาม
ขั้นตอนอย่างถูกต้องจนแล้วเสร็จ และกาหนดใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ฉบับนี้ขึ้น
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี นี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง
และการพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบล ท่าวังตาล อีกทั้งยังใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อให้ก ารบริหารงานของเทศบาลตาบล ท่าวังตาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ของอานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น นาไปสู่การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

เทศบาลตาบลท่าวังตาล

สารบัญ
เรื่อง

หน้าที่

๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๔. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
๕. ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
๘. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
๑๐.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๑.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
๑๒.แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ภาคผนวก
- คาสั่งเทศบาลตาบลท่าวังตาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
- บันทึกการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
……………………………………………..…………

-๑–
๑. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่าย ในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าารชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหน ดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั
บพนักงานจ้างมา
กาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต .) วิเคราะห์ความ
ต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 มติคณะกรรมการพนักงาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่
/2559
เมื่อวันที่
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
1.5 จากหลักการและเหตุ ผลดังกล่าวเทศบาลตาบลท่าวังตาล จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น

-๒–
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ เทศบาลตาบลท่าวังตาล มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ เทศบาลตาบลท่าวังตาล มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของ เทศบาลตาบลท่าวังตาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลท่าวังตาลสามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ของ เทศบาลตาบลท่ าวังตาล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกา หนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนอง นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
เทศบาลตาบลท่าวังตาล

-๓๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการการจัดทาแผนอัตร ากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบล ท่าวังตาล ซึ่งมี
นายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เห็นสมควรให้จักทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่คว ามรับผิดชอบของ เทศบาลตาบลท่าวังตาล
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาศัยอานาจ พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
(ฉบับที่ 13 ) มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
4. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอ
งส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2549
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
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(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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กาหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นเพื่อวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
แนวทางในการทางานร่วมกัน เป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณต่อไปประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘
ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการรวมทั้งได้บูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จึงได้ยุทธศาสตร์ประเทศประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็น
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ
สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓. การลดรายจ่าย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาการประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth and Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐
แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินงาน
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ปานกลาง (Growth and Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
๑. ด้านเกษตร
๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
๒. ด้านอุตสาหกรรม
๒.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio-plastic, etc.)
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
๒.๔ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
๓. การท่องเที่ยวและบริการ
๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ ๒ ล้านล้านบาทต่อปี
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ การพัฒนาระบบลอจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
๕. พลังงาน
๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค
๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน
๖.๒ แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
๘. การวิจัยและพัฒนา
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๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ ๑ ของ GDP
๘.๒ การใช้ประโยชน์จากกาลังบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
๘.๔ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
๙. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
แนวทางการดาเนินการ
๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
๙.๔ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
๙.๘ ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดาเนินการ
๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา
เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินการ
๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการดาเนินการ
๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต
๑๒.๒ กองทุนสตรี
๑๓. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการดาเนินการ
๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้
๑๓.๒ กองทุนหมู่บ้าน

-8๑๓.๓ โครงการ SML
๑๓.๔ โครงการรับจานาสินค้าเกษตร
๑๔. แรงงาน
แนวทางการดาเนินการ
๑๔ .๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑๕. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
แนวทางการดาเนินการ
๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
๑๖. การต่อต้านการคอรัปชั่นสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
๑๗. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
๑๗.๑ ภาคประชาชน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
๑๘. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน
แนวทางการดาเนินการ
๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน
๑๙. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
แนวทางการดาเนินการ
๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
๑๙.๓ ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒๐. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า
๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ

-9๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า
แนวทางการดาเนินการ
๒๑.๑ การปลูกปุา
๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
๒๒. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
แนวทางการดาเนินการ
๒๒.๑ การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
๒๒.๓ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประเด็นหลัก
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย
๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ
๒๔. การปรับโครงสร้างระบบราชการ
๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒๔.๒ ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service
๒๕. การพัฒนากาลังคนภาครัฐ
แนวทางการดาเนินการ
๒๕.๑ บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรีย มความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคม
อาเซียน
๒๖. การปรับโครงสร้างภาษี
แนวทางการดาเนินการ
๒๖.๑ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ
๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒๘.๑ สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-10๒๙. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ภายใต้
กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒๙.๒ การส่งเสริมความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓๐. การปฏิรูปการเมือง
๓๐.๑ กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค:สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาระสาคัญกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์กา รพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู้กับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อ
การพัฒนประเทศเป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ

-11๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล -สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (Nortth South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกและโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมและการจัดให้
มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาดเน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ
(๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็น สุขร่วมกัน
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นาไปสู่การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรัก ษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ
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แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆดังนี้
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน มี
ทิศทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
โครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา
(๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว
(๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ
(๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นาไปสู่การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ
๓.๓ โครงการสาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
(๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล
(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ -ลาพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เชื่อมโยงกับ
นานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน
(๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในระดับชุมชน
(๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้าต้นทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น
ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๖) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
นโยบายด้านการบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าวังตาลกาหนดไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. นโยบายด้านบริหาร
- จัดการบริหาร โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. นโยบายด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านประชาธิปไตยในชุมชนให้แก่ผู้นาชุมชนประชาชนในตาบลท่าวังตาล
- ปรับปรุง และพัฒนา ระบบการปูองกันและระวังอุบัติภัย การสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
- สนับสนุนเพิ่มศักยภาพ อปพร. ทีมกู้ชีพกู้ภัยและชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.)
- ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
- โครงการขยายพื้นที่เทศบาลตาบลท่าวังตาล เพื่อรองรับการขยายตัวของชุม ชน
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และพัฒนาอาชีพ แก่ประชาชนในตาบล
- ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาทุกระดับให้แก่นักเรียนนักศึกษาในตาบล และส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ยากจน และด้อยโอกาส
- ส่งเสริม พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตาบล
- ส่งเสริม พัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาสินค้า OTOP และกลุ่มวิส าหกิจชุมชน ในตาบลและขยาย
เครือข่ายสินค้าออกนอกพื้นที่
- ส่งเสริม สนับสนุน ตลาดนัดสุขภาพและลานจาหน่ายสินค้าชุมชน
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาและการนันทนาการ
- ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม เชิงประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน
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สภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมสนับสนุนการขยายแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใน
ตาบล และขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
- ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการนันทนาการ ภายในตาบลสู่การเป็นกีฬาสากล
6. นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมงานสาธารณสุข ชุมชน ให้แก่ รพ.สต. และอสม.
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ อสม . อผส. อพม. ผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีแม่บ้านในการดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ และกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในตาบล
- สนับสนุนและพัฒนาระบบงานสาธารณสุขชุมชนอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมสนับสนุน “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์” ในตาบล
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม วันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันวิชาการทางการศึกษา วันสตรีสากล วันอสม.
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุน การคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดการ การจัดเก็บขยะอย่างเป็นระเบียบ
และเป็นระบบ
- ส่งเสริมสนับสนุน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการบริโภคผักพื้นบ้านหรือเกษตรอินทรีย์
- สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล เพื่อให้การขับเคลื่อน และกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
สภาพปัญหาของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
๑.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอและปัญหาน้าไม่สะอาด
(๒) ปรับปรุงถนนที่ชารุด
(๓) ขาดสัญญาณไฟจราจรและปูายเตือนต่างๆ
(๔) ระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ายังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
(๑) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพ
(๒) ขาดการรวมกลุ่ม และทักษะในการพัฒนาอาชีพและความรู้ใหม่ๆในการประกอบ
อาชีพ
(๓) ปัญหาด้านการตลาดในการจาหน่ายผลผลิต
(๔) ไม่มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
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๓. ปัญหาด้านสังคม
(๑) ปัญหาด้านยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดและผู้จาหน่าย
(๒) มีสถานบันเทิงในพื้นที่มาก
(๓) ผลกระทบของโรคเอดส์ที่มีต่อชุมชน(ผู้อุปการะเลี้ยงดู,ผู้ติดเชื้อ)
(๔) เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย
๔. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร
(๑) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้งประชาชนยังไม่ให้ความสนใจตระหนักเห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การทางานของเทศบาล และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทางาน การบริหาร
กิจการเทศบาล
(๒) ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น บทบ าทของ
พนักงานเทศบาล ยังขาดวิสัยทัศน์ จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
(๓) ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ขาดอาคารบ้านพัก
ของพนักงานฯ ทาให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
(๔) ปัญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได้ ยังไม่สามารถจั ดเก็บภาษีได้ทั่วถึงประชาชนยังไม่เข้าใจ
ในการที่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่น ทาให้มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา ประกอบกับ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นประชากรแฝง รวมทั้งผู้ที่เข้ามาค้าขายในพื้นที่อยู่อาศัย แต่ไม่ ย้ายทะเบียนบ้าน
เป็นต้น
(๕) ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ลงในที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มีการบุกรุกที่สาธารณะ
๕.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปัญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของ
ประชาชน, ขาดการปรับปรุงก่อสร้าง สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพประจาหมู่บ้าน
(๒) ประชาชนไม่ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสาคัญของปุาไม้ ขาดการดูแลรักษา
อนุรักษ์แหล่งต้นน้าและการปลูกปุา
(๓) ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน เกิดจากประชาชนขาดจิตสานึกที่ดี
ในการทาลายขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่ทิ้ง
ขยะ, รถจัดเก็บขยะและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปัญหาเกี่ยวกับการบาบัดน้าเสีย เกิดจากประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาคุณภาพน้า
ที่ปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ, ไม่มีการจัดทาบ่อบาบัดน้าเสียของบ้านเรือนอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่ร่องระบายน้า
, แหล่ง น้าสาธารณะทาให้เกิดกลิ่นน้าเน่าเสีย คูคลองระบายน้าสกปรก , ขาดสถานที่ก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
รวม
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มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ขาดการอนุรักษ์ดินและน้า
(๖) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในย่านชุมชน ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความ
ราคาญต่อชุมชนบางครั้งทาให้น้าใต้ดินใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้
๖.ปัญหาด้านแหล่งน้า
(๑) ลาน้า คู คลอง เกิดการตื้นเขิน ปริมาณน้าไหลไม่สะดวก
(๒) ระบบประปาบางหมู่บ้านอยู่ในสภาพชารุด
๗.ปัญหาด้านสาธารณสุข
(๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
(๒) ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลทาให้เกิดโรคข้อเสื่อม ความดันโลหิต
โรคเบาหวาน เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
๘. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๑) ปัญหาด้านการศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับสถาบันการศึกษาในภาคเอกชน
และในตัวเมืองมากกว่า การศึกษาในระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ค่านิยมทางวัตถุ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้เกิดปัญหาการขาด
จิตสานึก และการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๙. ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม
(๒) การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเวียงกุมกามไปสู่ประชาชนมีน้อย
(๓) ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เวียงกุมกามอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าวังตาล กาหนดไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม เพื่อการยกระดับสินค้าและบริการในชุมชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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แนวทางการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
แนวทางการการพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการการพัฒนาการส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาการกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอุบายมุขและสิ่งเสพติด
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้ชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
3.2.1 สานักปลัดเทศบาล
3.2.2 กองคลัง
3.2.3 กองช่าง
3.2.4 กองการศึกษา
3.2.5 กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ ประกอบด้วย
3.3.1 สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
จานวน 1 อัตรา
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- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
๒.งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
๓.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
๔.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จานวน 2 อัตรา
๕.งานนิติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
๖.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๗.งานส่งเสริมการเกษตรแลปศุสัตว์
๘.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
9.งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
๑0.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
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จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
3.1.2 กองคลัง
- ผู้อานวยการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา

๑.งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลังชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
-นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
ลูกจ้างประจา
- นักวิชาการการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
3.1.3 กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)จานวน 1 อัตรา
๑.งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธาชานาญงาน
จานวน 2 อัตรา
๒.งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- ช่างโยธาปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
๓.งานประสานสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
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- ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
3.1.4 กองการศึกษา ฯ
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
-หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น) จานวน 1 อัตรา

๑.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ครูผู้ดูแลเด็ก
2.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯ
- ผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2.งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
3.งานควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

-21โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลท่าวังตาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ของเทศบาล
ตาบลท่าวังตาล กาหนดไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม เพื่อการยกระดับสินค้าและบริการใน
ชุมชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาการปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
แนวทางการการพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการการพัฒนาการส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาการกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอุบายมุขและสิ่งเสพติด
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้ชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม

-22การเปรียบเทียบอัตรากาลังของตนเองกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน ดังนี้
อปท.
พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
ลูกจ้างประจา
(คน)
(คน)
(คน)
ทต.ไชยสถาน
19
2
ทต.ยางเนิ้ง
31
2
13
ทต.หนองผึ้ง
29
1
3
ทต.ท่าวังตาล
28
1
ทต.ดอนแก้ว
13
ทต.หนองแฝก
18
ทต.สารภี
16
3
ทต.ขัวมุง
14
-

พนักงานจ้าง
(คน)
34
57
60
36
22
16
18
10

3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ
ลูกจ้างจ้างประจาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
คณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าวังตาล ประกอบด้วย
๑.๑ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตาบล
ประธานกรรมการ
1.2 นายสมพงษ์

ละใจมา

รองนายกเทศมนตรีตาบล

กรรมการ

1.3 นายสุพรรณ แก้วดวง

รองนายกเทศมนตรีตาบล

กรรมการ

๑.4 นายภาคภูมิ

เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตาบล

กรรมการ

๑.5 นางอภิรดี

เขมะวนิช

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

๑.6 นายณัฐพล

สุทธศิลป์

ผู้อานวยการกองช่าง

กรรมการ

๑.7 นางนฤมล

เนียมศิโรรัตน์ ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการ

๑.8 นางสาววราพร ธาวงค์ ผู้อานวยการกองการศึกษา

กรรมการ

๑.9 นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ

กรรมการ

หัวหน้าสานักปลัด

1.10 นางสาวนภสุพร ทองหล่อ

หัวหน้าฝุายอานวยการ

กรรมการ/เลขานุการ

๑.11 นางสาวนุจิรินทร์ ไชยวุฒิ

บุคลากร

ผู้ช่วยเลขานุการ

-233.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
3.5.1 สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
จานวน 1 อัตรา
3.5.2 กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
3.5.3 กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา

-24พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.5.4 กองการศึกษา ฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.5.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ภาระค่าใช้จ่าย แต่ละปี คิดเป็นร้อยละดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 เป็นเงิน 38,500,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 เป็นเงิน 41,000,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เป็นเงิน 44,500,000.00 บาท
3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-254. สภาพปัญหาของเขตพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล มีความเหมาะสม
ครบถ้วนกับภารกิจของเทศบาลตาบลท่าวังตาล โดยสามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ว่ามีปัญหาและมีความจาเป็นพื้นฐานและความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง เทศบาลตาบลท่าวังตาล ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของอาเภอสารภี ระยะห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอา เภอ
สารภีประมาณ ๗ กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน
ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าปิงไหลผ่าน ต่อเนื่องกับตาบลปุาแดด
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๖๑๔ ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร
และพื้นที่ทางการเกษตร มีความสูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ ๓๕๐ เมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองหอย
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลดอนแก้ว
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลปุาแดด
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
จานวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖

๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านเจดีย์เหลี่ยม
บ้านปุาเปอะ
บ้านกลาง
บ้านโปุง
บ้านปุางิ้ว
บ้านปุาเส้า

หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓

บ้านบวกหัวช้าง
บ้านบวกครกเหนือ
บ้านบวกครกใต้
บ้านสันปุากว๋าว
บ้านช้างค้า
บ้านหางแคว
บ้านปุากล้วย

จานวนประชากร จานวน ๙,๗๑๘ คน ชาย ๔,๕๖๒ คน หญิง ๕๑๕๖ คน จานวน ๔๑๔๕
ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย ๖๙๘ คนต่อตารางกิโลเมตร
(ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔)
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สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทาสวนผล ทาสวนผัก รองลงมารับจ้างทั่วไป
ค้าขาย รับราชการ ฯลฯ ส่วนมากมีฐานะปานกลาง
สภาพทางสังคม
องค์กรศาสนา
วัด/สานักสงฆ์
๘
แห่ง
โบสถ์คริสต์
๒
แห่ง
สถานบริการการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
- โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
๑
แห่ง
กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่าวังตาล
๑
แห่ง
โรงเรียนสืบนทีธรรม (เอกชน)
๑
แห่ง
โรงเรียนนานาชาติไทย – เยอรมัน (เอกชน)
๑
แห่ง
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๑ แห่ง
โรงพยาบาลแมคเคน
๑
แห่ง
คลินิกหมอชายชาญ
๑ แห่ง
คลินิกหมอพิพิธ
๑
แห่ง
คลินิกหมอสุทธิพงษ์
๑
แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีปูอมตารวจ จานวน ๑ แห่ง
- ตารวจชุมชน
๑๑ นาย ศนย์ อปพร.
๑ แห่ง ๗๑ นาย
- รถดับเพลิง
๑ คัน รถกระเช้าไฟฟูา
๑ คัน
- รถตรวจการณ์
๑ คัน
- รถบรรทุกอเนกประสงค์ ๑ คัน
- รถกู้ชีพ กู้ภัย
๑ คัน
- จุดรักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ แห่ง
การคมนาคม
- ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบกลาง
- ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบนอกถนน ปุาแดด – เกาะกลาง
- ถนนสายมหิดล – ถนนสายเกาะกลาง
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มีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน
การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

๑
๓
๒๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
สภาพปัญหา
๑.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอและปัญหาน้าไม่สะอาด
(๒) ปรับปรุงถนนที่ชารุด
(๓) ขาดสัญญาณไฟจราจรและปูายเตือนต่างๆ
(๔) ระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ายังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
(๑) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพ
(๒) ขาดการรวมกลุ่ม และทักษะในการพัฒนาอาชีพและความรู้ใหม่ๆในการประกอบ
อาชีพ
(๓) ปัญหาด้านการตลาดในการจาหน่ายผลผลิต
(๔) ไม่มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๕) ขาดการส่งเสริมภาคการเกษตร
๓. ปัญหาด้านสังคม
(๑) ปัญหาด้านยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดและผู้จาหน่าย
(๒) มีสถานบันเทิงในพื้นที่มาก
(๓) ผลกระทบของโรคเอดส์ที่มีต่อชุมชน(ผู้อุปการะเลี้ยงดู,ผู้ติดเชื้อ)
(๔) เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย
๔. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร
(๑) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้งประชาชนยังไม่ ให้ความสนใจตระหนักเห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การทางานของเทศบาล และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทางาน การบริหาร
กิจการเทศบาล
(๒) ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น บทบาทของ
พนักงานเทศบาล ยังขาดวิสัยทัศน์ จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
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ของพนักงานฯ ทาให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
(๔) ปัญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได้ ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึงประชาชนยังไม่เข้าใจ
ในการที่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่น ทาให้มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา ประกอบกับ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นประชากรแฝง รวมทั้งผู้ที่เข้ามาค้าขายในพื้นที่อยู่อาศัย แต่ไม่ ย้ายทะเบียนบ้าน
เป็นต้น
(๕) ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ลงในที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มีการบุกรุกที่สาธารณะ
๕.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปัญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่ อนของ
ประชาชน, ขาดการปรับปรุงก่อสร้าง สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพประจาหมู่บ้าน
(๒) ประชาชนไม่ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสาคัญของปุาไม้ ขาดการดูแลรักษา
อนุรักษ์แหล่งต้นน้าและการปลูกปุา
(๓) ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน เกิดจากประชาชนขาดจิตสานึ กที่ดี
ในการทาลายขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่ทิ้ง
ขยะ, รถจัดเก็บขยะและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปัญหาเกี่ยวกับการบาบัดน้าเสีย เกิดจากประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาคุณภาพน้า
ที่ปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ, ไม่มีการจัดทาบ่อบาบัดน้าเสียของบ้านเรือนอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่ร่องระบายน้า
, แหล่ง น้าสาธารณะทาให้เกิดกลิ่นน้าเน่าเสีย คูคลองระบายน้าสกปรก , ขาดสถานที่ก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
รวม
(๕) ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนขาดจิตสานึกใน การ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ขาดการอนุรักษ์ดินและน้า
(๖) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในย่านชุมชน ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความ
ราคาญต่อชุมชนบางครั้งทาให้น้าใต้ดินใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้
๖.ปัญหาด้านแหล่งน้า
(๑) ลาน้า คู คลอง เกิดการตื้นเขิน ปริมาณน้าไหลไม่สะดวก
(๒) ระบบประปาบางหมู่บ้านอยู่ในสภาพชารุด
๗.ปัญหาด้านสาธารณสุข
(๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
(๒) ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลทาให้เกิดโรคข้อเสื่อม ความดันโลหิต
โรคเบาหวาน เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
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(๑) ปัญหาด้านการศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับสถาบันการศึกษาในภาคเอกชน
และในตัวเมืองมากกว่า การศึกษาในระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ค่านิยมทางวัตถุ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้เกิดปัญหาการขาด
จิตสานึก และการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๙. ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม
(๒) การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเวียงกุมกามไปสู่ประชาชนมีน้อย
(๓) ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เวียงกุมกามอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของประชาชน
๑.ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมถนนสายรองให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
(๒) พัฒนาระบบไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาธารณะ
(๓) ขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
(๔) ปรับปรุงแก้ไขการระบายน้าเพื่อปูองกันน้าท่วมขังในพื้นที่
๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๒) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเวียงกุมกามอย่างต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
๓.ความต้องการด้านสังคม
(๑) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
(๒) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป
(๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีการจัดเวที
ประชาคม ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเป็นประจาทุกๆปี
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นประจาทุกปี จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเป็นประจาทุกปี
๔. ความต้องการด้านสาธารณสุข
(๑) การควบคุมและการเฝูาระวังโรคติดต่อ
(๒) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(๓) พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้สามารถประโยชน์กับประชาชนอย่าง แท้จริง
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(๑) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจก ารของเทศบาลตาบล การบริการ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ให้กับกลุ่มผู้นาองค์กรต่างๆ ทุกหมู่บ้าน
(๒) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาลตาบล สมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทางด้านประสิทธิภาพในการทา งาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) เพิ่มอัตรากาลังบุคลากรที่มีคุณภาพและเข้าใจปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง
(๔) สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) บาบัดพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์และคัดแยกขยะตลอดจนกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ครอบคลุมในพื้นที่
(๒) สร้างจิตสานึกให้ตระหนักในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ความต้องการด้านแหล่งน้า
(๑) ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับอุปโภค- บริโภค ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
(๒) ประชาชนมีน้าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
๕. ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลท่าวังตาลนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล
ท่าวังตาล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าวังตาลจะสมบูรณ์ได้
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนว
ทางแก้ ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลท่าวังตาลยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด ระเบียบการศึกษา ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้น จะเน้นการพัฒนา โบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยวและ
เน้นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น แนวทางการวิเคราะห์ได้ใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์ SWOT เทศบาล
ตาบลท่าวังตาล กาหนดวิธีการดาเนินการตาม
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ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
และ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ วิเคราะห์ภารกิจให้ตรง
กับสภาพปัญหา โดย กาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า (มาตรา ๑๖ (๒)
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)
(๔) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
(๕) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗)
(๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)
(๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)
(๒) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔)
(๓) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)
(๔) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้าเสีย (มาตรา ๕๐ (๓)
(๕) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐ (๔)
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๕๐ (๗)
(๗) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)
(๘) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)
(๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๓)
(๑๐) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)
(๑๑) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒๒)
(๑๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)
(๑๓) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๑๒)
(๑๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๓)

-32๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)
(๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕)
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)
(๔) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙)
(๕) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓)
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)
(๗) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕)
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)
(๒) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)
(๓) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (มาตรา ๑๖ (๗)
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)
๕.๕. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔)
(๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๒)
(๓) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (มาตรา ๑๗ (๑)
๕.๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๕๐ (๘)
(๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖)
(๓) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (มาตรา ๕๐ (๕)
(๔) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม (มาตรา ๕๐ (๗)
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ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา๑๖
(๑๕)
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)
(๓) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๔๕ (๓)
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)
(๕) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๓)
(๖) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระ หว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖)
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่ กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตาบล ท่าวังตาล ได้ เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการ
ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ การดาเนินการของเทศบาล จะต้อง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขอ ง
ผู้บริหารเทศบาล แล้วเทศบาลตาบลท่าวังตาลมีศักยภาพในการพัฒนาที่เพียงพอ
หมายเหตุ : มาตรา ๕๐,๕๑ หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ .ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2549
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลตาบลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลท่าวังตาลได้พิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ
ต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ ๑๐ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
แผนพัฒนาอาเภอสารภี และแผนพัฒนาเทศบาลจึงกาหนดภารกิจที่เทศบาลจะดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๔ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๔) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(๖) การส่งเสริมการศึกษา

-34(๗) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๘) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(๙) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ภารกิจรอง
(๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
(๒) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๓) การส่งเสริมการเกษตร
(๔) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลท่าวังตาลได้ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ
ได้แก่
1) สานักปลัดเทศบาล.
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้ง
สิ้น …33…อัตรา ลูกจ้างประจา
จานวน....1...อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (โดยให้แยกประเภทด้วย ) จานวน...14....อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน...16....อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน ...64....อัตรา แต่เนื่องจากที่
ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจานวนมากในส่วนราชการและ
จานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ โด ยเป็นข้าราชการ จานวน ..1...อัตรา เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป

-35๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
เทศบาลตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี รายงานขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓
ปี สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาล (ว่าง)
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น )

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาล (ว่าง)
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น )

สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
- หัวหน้าฝุายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
๑.งานบริหารทั่วไป / งานกิจการสภา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๓.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๔.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕.งานนิติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
๖.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๗.งานส่งเสริมการเกษตรแลปศุสัตว์
๘.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
9.งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
๑0.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน

สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
- หัวหน้าฝุายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
๑.งานบริหารทั่วไป / งานกิจการสภา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๓.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๔.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕.งานนิติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
๖.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๗.งานส่งเสริมการเกษตรแลปศุสัตว์
๘.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
9.งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
๑0.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กองคลัง
- ผู้อานวยการคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
๑.งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลังชานาญการ
-นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)

กองคลัง
- ผู้อานวยการคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
๑.งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลังชานาญการ
-นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)

พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
๑.งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒.งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๓.งานประสานสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
๑.งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒.งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๓.งานประสานสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ฯ
- ผู้อานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
-หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
1.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ครูผู้ดูแลเด็ก
-ครูผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษา ฯ
- ผู้อานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
-หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
1.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ครูผู้ดูแลเด็ก

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2.งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
3.งานควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2.งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
3.งานควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

-39๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลท่าวังตาล วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง จากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล และเพื่อให้
การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนา ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

ส่วนราชการ

กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60
กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม / ลด
กาลัง
๓ ปีข้างหน้า
เดิม

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
สานักปลัด
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
- หัวหน้าฝุายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
๑. งานบริหารทั่วไป / งานกิจการสภา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๓. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๔. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. งานนิติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
๖. งานส่งเสริมการเกษตรแลปศุสัตว์
๗. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๘. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๙. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชานาญงาน

๒๕๕9
๑

๒๕60
๑

๒๕๕8
-

๒๕๕9
-

หมายเหตุ

๑

๒๕๕8
๑

๒๕60
-

1

1

1

1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ส่วนราชการ
๑๐.งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
กองคลัง
- ผู้อานวยการคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการ
คลังระดับต้น)
๑.งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลังชานาญการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
๒๕๕9

หมายเหตุ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๒๕๕8

๒๕60

๑

๑

๑

๑

-

-

-

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

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่างเดิม

ส่วนราชการ
ลูกจ้างประจา
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
๑.งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒.งานประสานสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
๓.งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
กองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
-หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
๑.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ครูผู้ดูแลเด็ก
2.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
๒๕๕9

หมายเหตุ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๒๕๕8

๒๕60

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

1

๑

๑

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

ส่วนราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๒.งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
๓.งานควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
๒๕๕9

หมายเหตุ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๒๕๕8

๒๕60

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-43๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ
77่นระดั
7 บกลาง )
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)

หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานก่อสร้าง
2. งานประสานสาธารณูปโภค
3. งานออกแบบควบคุมอาคาร
และผังเมือง

หน.ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.งานบริหารทั่วไป/ งานกิจการสภา
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานธุรการ
4. งานแผนและงบประมาณ
5. งานนิติการ
6. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
8. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. งานประชาสัมพันธ์
10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
1. งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2. งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
1. งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
2.งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพ
3.งานควบคุมโรค
4.งานธุรการ

-44โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (๑)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (๑)

1. งานการเจ้าหน้าที่

- นักทรัพยากรบุคคล (1)
ชานาญการ

2.งานบริหารทั่วไป/กิจการสภา

3.. งานธุรการ

4. งานแผนและ
งบประมาณ

5. งานนิติการ

6. งานส่งเสริมการ
เกษตรและปศุสัตว์
7. งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมขน
8. งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) - เจ้าพนักงานธุรการ
- นิติกรปฏิบัติการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) (1)
ชานาญงาน (1)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (1)
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (3)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)
(ภารกิจ)

9. งานประชาสัมพันธ์

- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ (1)

10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- นักพัฒนาชุนชนชานาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)

- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ) (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ภารกิจ) (1)
- พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต(ทั่วไป) (6)

- พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) (1)
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (3)

ระดับ
จานวน

ชานาญการ ชานาญงาน
4
2

ปฏิบัติการ
3

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา
-

-45-

พนง.จ้างภารกิจ
4

พนง.จ้างทั่วไป
9

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
(1)

1. งานการเงินและบัญชี

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- นักวิชาการคลังชานาญการ (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (1)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (1)

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยนักวิชาการการพัสดุ (ภารกิจ) (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (2)

ระดับ
จานวน

ชานาญการ ชานาญงาน
2
1

ปฏิบัติการ
-

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา
1
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พนง.จ้างภารกิจ
3

พนง.จ้างทั่วไป
2

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น ) (1)

2. งานประสานสาธารณูปโภค

1. งานก่อสร้าง

- นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)

3. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง

- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน (1)

-

ระดับ
จานวน

ชานาญการ ชานาญงาน
1

- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (3)

ปฏิบัติการ
1

ปฏิบัติงาน
2

ลูกจ้างประจา
-
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พนง.จ้างภารกิจ
2

พนง.จ้างทั่วไป
3

โครงสร้างของกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) (1)

๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (๑)

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

- ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ) (1)

- ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก(ภารกิจ) (1)

ระดับ
จานวน

ชานาญการ ชานาญงาน
1

ปฏิบัติการ
-

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา
-
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พนง.จ้างภารกิจ
3

พนง.จ้างทั่วไป
1

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข(ระดับต้น) (1)

๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๒.งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
๓.งานควบคุมโรค

4.งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (2)

- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (1)

ระดับ
จานวน

ชานาญการ ชานาญงาน
1
-

ปฏิบัติการ
-

ปฏิบัติงาน
1

ลูกจ้างประจา
-

พนง.จ้างภารกิจ
-

พนง.จ้างทั่วไป
2

-52๑๒ . แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตาบล ท่าวังตาลจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค
เทศบาลตาบลท่าวังตาล จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยการจัดทาแผนแม่บท การพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลทุกคนทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามแผน อัตรากาลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ประกอบกัน ก็ได้
เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลท่าวังตาล ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยง
ธรรม
๒. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจ
ใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ
๓. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักง านจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
๔. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดู
หมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
*************************************************

ประกาศเทศบาลตาบลท่าวังตาล
เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
************************************************
เทศบาลตาบลท่าวังตาล ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและ
เที่ยงธรรม
๒. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจ
ใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ
๓. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
๔. พนักงานเทศบาลตาบลท่าวังตาลและพนักงานจ้าง จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดู
หมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล

ประกาศเทศบาลตาบลท่าวังตาล
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและตาแหน่ง ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
************************************************
ด้วย ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนเทศบาลและระดับตาแหน่งของพนักงานเทศบาลจากเดิม
ให้เป็นไปตามขนาดเทศบาล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไขเป็นให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล คือ ประเภท
สามัญ และประเภทพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เทศบาลประเภทสามัญ เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง และเทศบาล
ประเภทพิเศษ ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ตามประกาศ ก .ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558
ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และมติ ก .ท.จ. เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กาหนด ให้เทศบาลตาบล ท่าวังตาล เป็นเทศบาลประเภทสามัญ และ ได้จัดทาโครงสร้างส่วยราชการและระดับตาแหน่ง
พนักงานเทศบาลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทเทศบาลแล้ว
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล

ประกาศเทศบาลตาบลท่าวังตาล
เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ.2558
************************************************
โดยที่ ก.ถ. และ ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2558-2560
ให้สอดคล้องกับระบบจาแนกตาแหน่งที่กาหนดขึ้นใหม่
อาศัยความตามมาตรา 15 ปะกอบ มาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงให้แก้ไขข้อมูลการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2558 - 2560 ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาล ตาบลท่าวังตาล เรื่องแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ข้อ 3 ให้ยกเลิกการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2558 – 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปตามการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ)
(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล

ประกาศเทศบาลตาบลท่าวังตาล.
เรื่อง การกาหนดขนาดและระดับตาแหน่งของเทศบาลตาบลท่าวังตาล.
***********************************
ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกาหนดขนาดและระดับตาแหน่งของเทศบาลจากเดิมกาหนดให้เป็นไป
ตามขนาดเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยให้กาหนดขนาดเทศบาลให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดประเภทเทศบาลเป็น เทศบาลสามัญ เทศบาลสามัญระดับสูง
เทศบาลพิเศษ และเทศบาลพิเศษระดับสูง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ .ศ. 2558 และประกาศคณะกร รมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ .ศ. 2558 ทั้งนี้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้กาหนดขน าดและระดับตาแหน่ง ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล แล้ว จึงขอประกาศว่า เทศบาล ตาบลท่าวังตาล
เป็นเทศบาลประเภทสามัญ โดยได้จัดทาโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทเทศบาลแล้ว
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ)
(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล

