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1. หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้า ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย)
กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทาแผน
อัตรากาลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชี ย งราย (ก.ท.จ.เชี ย งราย) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาลดังกล่าว
กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเกิดความคล่องตั ว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง พร้อมทั้งให้เทศบาลดาเนินการจั ดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2557
1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลัง
ของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนั กงานจ้ าง โดยให้ เสนอให้ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวัด เชี ย งราย (ก.ท.จ.เชี ย งราย)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้ เทศบาลตาบลสถาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
อัตราก าลัง วิ เคราะห์อานาจหน้ า ที่แ ละภารกิจ ของเทศบาลตาบลสถาน วิเคราะห์ความต้ องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์แ ละ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลสถาน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลสถาน จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง
ให้ เหมาะสมกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวัด เชี ย งราย (ก.ท.จ.เชี ย งราย)
สามารถตรวจสอบการกาหนดต าแหน่ งและการใช้ ต าแหน่ งข้ า ราชการหรื อพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น
ลูกจ้างประจา ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวัด เชี ย งราย (ก.ท.จ.เชี ย งราย)
สามารถตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลสถาน
2.6 เพื่อให้ เ ทศบาลตาบลสถาน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแ ต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้ เทศบาลตาบลสถาน ดาเนินการวางแผนการใช้ อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลสถาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้ เทศบาลตาบลสถาน มีก ารกาหนดตาแหน่ งอั ตรากาลังของบุ คลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสถาน ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลสถานซึ่งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีตาบลสถานเป็นประธาน ปลัดเทศบาลตาบลสถาน และหัวหน้า ส่วนราชการเป็ น
กรรมการ และมีบุคลากรเป็นเลขานุการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดย
ให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้า ที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลสถาน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้ส อดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและเทศบาล รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลสถาน
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้า ที ความรับผิดชอบ ให้ส ามารถแก้ปัญ หาของเทศบาลตาบลสถานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และ ระดับตาแหน่ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกั บภารกิจและอานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจาในเทศบาลประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้า ง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการ
ของเทศบาล
3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้า งทุกคน
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๓.8 ให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
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๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนตาบลสถาน
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาเส้นการคมนาคมภายในหมู่บ้านไม่สะดวก
- ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
- ปัญหารางระบายน้า มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านชารุด, เสียหาย
บางส่วนท่อระบายน้าอุดตัน / ตื้นเขิน
- ปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
- ปัญหาระบบประปา ไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ระบบประปาเกิดการขัดข้อง
บ่อย และความต้องการใช้น้ามีจานวนมาก จึงไม่เพียงพอ
- ปัญ หาการขยายเขตไฟฟ้า ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ไม่
เพียงพอและไม่ทั่วถึง
- ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ไม่มีสถานที่กาจัดขยะ
ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
- โครงการขุดลอกคูคลอง
- โครงการก่อสร้างรายระบายน้า ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า ท่อระบายน้า
- โครงการก่ อสร้า งและซ่ อมแซมระบบประปาหมู่ บ้ า น ตลอดจนการขุ ดเจาะ
เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้า
- ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
การเกษตร
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรน้อย ราคาผลผลิตตกต่า
- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง
- ปัญหาไม่มีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้า
- ปัญหาการว่างงาน
- ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน
- ขาดที่ดินทากิน
ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ
- การวิจัย ปรับปรุงพันธ์พืชทางการเกษตร

- วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการกาจัดปราบศัตรูพืช
- การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
- ให้มีการจัดหาตลาดและสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ
- ให้มีการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มมูลค่าของสินค้า
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รายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ปัญหาเด็กนักเรียนยากจนขาดทุนการศึกษา
- ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ปัญหาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขาดจิตสานึกอนุรักษ์
ความต้องการของประชาชนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
- จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนทีม่ ี
คุณภาพและเพียงพอ
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ข นบธรรมเนีย ม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
- ทุนการศึกษาสาหรับเด็กเรียนดีประพฤติดีแต่ยากจน
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ
- ปัญหาโรคติดต่อของสัตว์
- ปัญหาขาดแคลนกองทุนยา , สาธารณสุขมูลฐาน
- ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ความต้องการของประชาชนด้านสาธารณสุข
- จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ –ห้วย
ทราย)
- ให้ความสาคัญในการคุมควบโรคระบาดและป้องกันโรคติดต่ออย่างจริงจัง
- สนับสนุนวัคซีคโรคติดต่อของสัตว์
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
- ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
- ต้องการบุคลากรเฉพาะด้าน
๕. ปัญหาด้านสังคม

- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาความยากจน
- ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร
- จานวนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ
- จานวนประชากรแฝงในพื้นที่มีจานวนมาก
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- ให้มีศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาตาบล โดยการอบรมให้ความรู้
และบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
- ต้องการสนับ สนุนการจัดสวัสดิการเบี้ย ยั งชี พ ผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุ มพื้ นที่
อย่างทั่วถึง
- ต้ อ งการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ และพั ฒ นาฝี มื อ
แรงงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมูลค่าสินค้าของกลุ่ม
- ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เชี่ย วชาญในการ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
- ต้องการการแก้ไขปัญ หาประชากรแฝงที่เป็นปัญ หาต่อการพัฒนา และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหามลพิษจากขยะ
- ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- ปัญหาบุกรุกทาลายป่าเล็กน้อย
- ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย
- การพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวขาดการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
- แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- แก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายป่า
- ต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๗. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
- ปัญหาบุคลากรในการให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่
เพียงพอ และบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการจัดเก็บภาษี เช่น การสารวจภาษี การจัดทาแผนที่
ภาษี
- ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ยังมีน้อย

- ปัญหาการขาดจิตสานึกสาธารณะ และความเป็นพลเมืองที่ดี ของภาคประชาชน
- ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับบริหารสาธารณะ
ความต้องการของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ มี
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
- ต้องการบริหารที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- ต้องการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
-7๘. ปัญหาด้านแหล่งน้า
- ปัญหาแหล่งน้าใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหาเกี่ยวกับห้วย หนอง คลองบึง ลาห้วยสายต่างๆ ตื้นเขิน และเต็มไปด้วย
ขยะ
ความต้องการของประชาชนด้านแหล่งน้า
- ต้องการการแก้ไ ขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ตามโครงการขุ ดลอกคลอง
ชลประทานเข้าพื้นที่การเกษตร
- โครงการขุดลอกคูคลอง หนอง คลองบึง ลาห้วยสายต่างๆ ทีต่ ื้นเขิน และจัดการ
ขยะตามลาห้วยต่างๆ
- โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นฝฝายชะลอน้า
๙. ปัญหาอื่นๆ
- ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
- ปัญหาการขุดดินถมดิน
- ปัญหาการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ความต้องการของประชาชนด้านอื่นๆ
- ต้องการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินอย่างถูกต้องและมาตรการที่ชัดเจน
- ต้องการการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถาน
เทศบาลต าบลสถาน มี อ านาจหน้ า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เ กี่ย วข้ อ ง รวมทั้งความต้องการของราษฎร นโยบายของฝ่ า ยบริหาร
พิจารณาจากจุดอ่อน จุดแข็ ง ศัก ยภาพและโอกาสของเทศบาล เพื่อให้ส อดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาอาเภอเชียงของและแผนพัฒนา
เทศบาล ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๑.๑ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๕.๑.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

๕.๑.๓
๕.๑.๔
๕.๑.๕
๕.๑.๖
๕.๑.๗
๕.๑.๘
5.1.9

การสาธารณูปการ
การควบคุมอาคาร
ให้มีน้าสะอาด หรือการประปา
ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
การผังเมือง การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
การควบคุมการขุดดินถมดิน
การรักษาที่สาธารณะ

-8๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๒.๑
๕.๒.๒
๕.๒.๓
๕.๒.๔

การจัดการศึกษา
การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๕.๒.๕ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
๕.๒.๗ ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๕.๒.๘ ให้มีตลาด
๕.๒.๙ ให้มีสสุ าน และฌาปนสถาน
๕.๒.๑๐ การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๕.๒.๑๑ การจัดให้มแี ละบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
๕.๒.๑๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๕.๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๕.๓.๒
การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตาบล
สถาน
๕.๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
๕.๓.๔ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๕.๓.๕ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3.6 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การ
รักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๔.๑ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และประสานการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
๕.๔.๒ สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน และธนาคารหมู่บ้าน
๕.๔.๓ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
๕.๔.๔ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕.๔.๕ ส่งเสริมตลาดชุมชน และสินค้าพื้นเมือง
5.4.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
5.4.7 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
5.4.8 การผังเมือง
-9๕.๕ ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๕.๕.๑

การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
5.5.2 การกาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๕.๕.3 การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
๕.๕.4 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๕.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๖.๑ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
๕.๖.๒ การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๕.๖.๓ การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๗.๑ ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน
๕.๗.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
5.7.3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5.7.4 กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
5.7.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
5.7.6 การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

5.7.7 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นของเทศบาล
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจากการวิเคราะห์จะสามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของเทศบาลตาบลสถานได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสถาน ดังนี้

นโยบายรัฐบาล
รัฐ บาลมี นโยบายในการสร้า งความปรองดองสมานฉันท์ ข องคนในชาติแ ละฟื้ นฟู
ประชาธิปไตย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ การบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการและเร่งรัดการขยายเขตพื้นที่ช ลประทาน พร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เดีย วกัน และยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์ กลางการเรียนรู้
เพื่อรับมือกับสภาพ
-10เศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงและแข่งขันที่รุนแรงขึ้ น ซึ่งหากเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ก็จะ
ทาให้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงที่ยั่งยืน
จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และการจัดการกับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เทศบาลตาบลสถานจึงให้นโยบายดังกล่า ว ในการกาหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มมูล ค่า
ทางการผลิตและเสริมสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ตระหนัก
ถึ งสถานการณ์ แ ละความเสี่ ย งซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลกและภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่างชั ดเจนต่อประเทศ ทั้งเชิงบวกและลบ การบริหารจัดการประเทศจึงกาหนดทิศทางภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
ภาคเกษตร และการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากแนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ เน้ นแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและวิสาหกิจ เทศบาล
ตาบลสถาน จึงได้นานโยบายดังกล่า วในการกาหนดยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้า นศาสนา วัฒนธรรม
คุณภาพชี วิต ทรัพ ยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา กีฬาและสาธารณสุข แบบบูรณาการ และการเพิ่ม
มูลค่าทางการผลิตสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นี้ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการ
ผลิ ต การเกษตรยั่ งยื น เชื่ อมโยงกับ กลุ่ ม ประเทศ GMS และ ASEAN การใช้ บ ริ บ ทด้ า นการศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างภุมิคุ้ม
กันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย เทศบาลตาบลสถาน จะนายุทธศาสตร์
ดังกล่าว มาเป็นแนวทางกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างรายได้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
ชายแดน

นโยบายผูบ้ ริหารท้องถิ่นตาบลสถาน
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาตาบลสถานคือ ทาให้ตาบล
สถานมีการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคนเป็นศูนย์ กลาง โดยการเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมี
สุข ภาพอนามั ยที่ดี ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นให้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ พัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
จากนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลสถาน เทศบาลตาบลสถานได้นานโยบาย
ดังกล่า วมาปรับปรุง และปรับ ใช้ ให้ส อดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ และโอกาสของเทศบาลตาบลสถานในการกาหนดแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี
จุดอ่อน
๑. ปริมาณงานของเทศบาลตาบลสถานมีมากขึ้นตามภารกิจ แต่งบประมาณเทศบาล
ตาบลสถานมีจากัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างเต็มที่
๒. บุคลากรของเทศบาลตาบลสถานมีน้อยเมื่อเทีย บกับภารกิจที่ต้องทา ทาให้การ
ดาเนินงานบางอย่า งล่า ช้ าไม่ ทันกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนทาให้การให้บริการและ
อานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
๓. การบริห ารจัดการและการเตรีย มความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ยังขาดความพร้อม การบริหารจัดการมีความก้าวหน้าช้า
๔. ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขาดการประสานและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
กับจังหวัดอื่น ๆ และ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาไม่
เต็มรูปแบบ ไม่สามารถนาศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้มาตรฐานและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่
เป็นที่นิยมรู้จักขาดการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
จานวนน้อย รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
๕. มีแหล่งน้าต้นทุนสูง แต่มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่รองรับน้าได้เพียง
๑๕% พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จึงขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในฤดูแล้ง แหล่งน้ากักเก็บน้าไม่พอเพียงและ
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ
๖. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการสนับสนุน และการเพิม่ มูลค่าการผลิต การกระจาย
สินค้าไม่มีตลาดรองรับ
๗. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน จานวนครัวเรือนที่มีรายได้ตากว่
่ าเกณฑ์ จปฐ.
(๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ยังมีอยู่ และสังคมผู้สูงอายุมากขึน้ ประชากรวัยเด็กเล็กลดลง

๘. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสีย่ งที่นิยม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยา
เสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรค AIDS อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ในระดับสูง ขาดการ
ออกกาลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ มีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ตลอดจนภัย
จากอุบัติเหตุจราจร
๙. การผลิตกาลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นอุปสรรคต่อ
การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑๐. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการลดลงของพื้นที่ป่า
ไม้ คุณภาพอากาศต่า มีมลพิษและฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ในฤดูแล้งปัญหามลพิษจาก หมอกควัน ซึ่ง
เกิดจากการขาดระบบการจัดการที่ดี
๑๑. สถาบันครอบครัวและวิถีชีวิตประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน ขาด
ที่ดินทากิน แรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ที่รอรับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน
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จุดแข็ง/ศักยภาพ
๑. เทศบาลตาบลสถานมีภูมิประเทศเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนา ตามการพัฒนาแนว
พื้นที่เศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ ๔ (ห้วย
ทราย-เชียงของ) มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกในอนาคตข้างหน้า จึงต้องมีการกาหนด
อัตรากาลังพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น
๒. ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor : NSEC) ตามกรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง (GMS) มี
ศักยภาพเป็นประตูเชื่ อมโยงกลุ่ม ประเทศจีน พม่า สปป.ลาว โดยเส้นทาง R๓A (ไทย – สปป.ลาว –
จีน) เส้นทาง R๓B (ไทย – พม่ า – จีน ) และสะพานข้ า มแม่น้าโขงแห่งที่ ๔ ที่อาเภอเชี ย งของ อยู่
ระหว่า งดาเนินการ ก าลั งก่อสร้า ง มีการพั ฒนาโครงข่ า ยถนน ๔ ช่ องจราจร อานวยความสะดวก
สามารถสร้า งความร่ วมมื อ กั บประเทศเพื่ อ นบ้ า นของการค้า การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว การศึ ก ษา
วัฒนธรรม การเกษตร และ Logistics
๓. มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ ส าคัญ
ของภาคเหนือ ได้แก่ ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวเหนียว ลิ้นจี่ ลาไย ข้าวโพด ยางพารา และมันสาปะหลัง
๔. มี ศักยภาพด้า นการท่องเที่ ย ว ทางธรรมชาติ เชิ งนิเวศน์ เชิ งเกษตร เชิ งสุข ภาพ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
๕. มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประเพณีภาษา
ท้องถิ่น ศิลปกรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์
๖. ประชาชนมี ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น และอัธยาศัย ไมตรีดี อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี
ความเชื่อในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งศาสนา
๗. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการบู รณาการบริห าร
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและการรักษาความสงบ ร่วมกัน

โอกาส
๑. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้า ที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
๒. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๓. รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาเชิ งพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน เกิดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน (GMS) และ BIMSTEC เปิดโอกาส
ตลาดของการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหารศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม Logistics และ
ความมั่นคงตามแนวชายแดน
๔. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ในการแข่งขั น โดยเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันสาปะหลัง และพืชพลังงาน รองรับสถานการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตร
ของโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะราคาพืชอาหาร และพืชพลังงาน เกิดแรงจูงใจให้ภาคการเกษตรขยาย
การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก
-13๕. ทุกภาคส่วนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. การท่องเที่ย วมี ฐ านทรัพ ยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่า งและสามารถ
พัฒนาเชื่อมโยง การท่องเที่ย วระหว่างกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาเชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน(GMS) โดยสามารถจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (CLUSTER) ได้หลากหลาย ของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวชายแดน
7. แนวโน้มการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภัยคุกคามฝอุปสรรค
1. ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยน้าท่วม วาตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ
2. ความไม่มั่นคงทางการเมือง

แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสถาน
เทศบาลตาบลสถาน มียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางการผลิตสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้
ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการผลิตที่
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญ
อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับตาบลสถาน
อย่างยั่งยืน
2. เพิ่มปริมาณการค้า และยกระดับการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน logistic กับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยให้มีการขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตที่ใช้ส ารเคมี การพัฒนาให้ความรู้ การตรวจสอบฝรับรองคุณภาพและเสริมสร้างขี ด
ความสามารถทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอิ นทรีย์ ท า
การเกษตรอย่างปลอดภัย ลดใช้สารเคมี
2. เพิ่ ม ประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูล ค่า ให้กับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และโอกาส
ทางการตลาด โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมหั ต ถ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจบริการสุขภาพ
4. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) เพิ่มเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่
5. พัฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวกและระบบ logistic เพื่ อสนับ สนุนทางการค้า และบริก าร
การค้าชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขตชายแดน รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้
ผูป้ ระกอบการท้องถิ่น
6. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในตาบล ให้เป็นที่รู้จักและสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมให้
มีไกด์ท้องถิ่น ไกด์นักเรียน
-147. วางแผนแม่บทและแผนการบริหารจัดการเมืองศูนย์กลางความเจริญ อย่างมีบูรณาการ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและ
สาธารสุขแบบบูรณาการ
พัฒนาคนในสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยคงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิม และอยูเ่ ย็น
เป็นสุขร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ยกระดับการศึกษา และพัฒนาแรงงาน
ส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคเพื่อป้องกันและลดการเจ็บป่วย
2. สร้า งความเข้ม แข็ งให้กับครอบครัวและชุ มชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน โดยชุมชนดูแลและพึ่งพาโดยชุมชน เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ
3. เพิ่มพื้นที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา
แนวทางการพัฒนา
1. ดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้ประชากรมี
คุณภาพ ปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
, โรคติดต่อที่มากับชาวต่างด้าว
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาสู่นักเรียน ประชาชนและชุมชน
3. พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้

4. เสริมสร้างความพร้อม ให้ความรู้ และบริการประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาองค์
ความรู้แก่ครูผู้สอน นักเรียน ต่อภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะภาษาจีน และแรงงานฝีมือ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
6. ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลสมาชิกให้
มีคุณภาพ
7. ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ
8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ และสุขภาพที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล รวมทั้งการเตรียมการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และสร้างความพร้อมกับภัยธรรมชาติ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
-15แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการบริหารจัดการน้า แหล่งกักเก็บน้าในแม่น้าสายหลักและสายรองทั้งตาบล
2. สร้า งความรู้ จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ดู แ ล และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการระบบการใช้ ที่ดินและแหล่งน้าให้เหมาะกับศักยภาพ
ของพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย การเตรียมความพร้อมของระบบเตือนภัยและภัยพิบัติ
4. สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทาแผนป้องกันและระบบเตือนภัย
สร้างระบบฝกลไกทางกฎหมายและให้ความรู้ในการป้องกันและ
แนวทางปฏิบัติให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มลพิษจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะของตาบล
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
6. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อให้มีน้าสะอาดเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชายแดน
เพื่อให้คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มีความ
สะดวกสบายและสามารถลดความสูญเสียจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบลสถาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติ
2. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
2. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็น

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลสถานได้พิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายศักยภาพความ
ต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาเทศบาล จึงกาหนดภารกิจที่เทศบาล
จะดาเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ
๑. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๓. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
๔. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
-16๖. การส่งเสริมการเกษตร และอาชีพให้แก่ประชาชน
๗. การจัดให้มีตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า
๘. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ
๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา
๓. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๗ สรุ ป ปั ญ หาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้ า งส่ ว นราชการและกรอบ
อัตรากาลัง
จากสภาพปัญหาของพื้นที่และในการบริหารงานของเทศบาล
พบว่าในพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลสถานจะมีปัญหาอยู่ ๙ ด้าน ซึ่งจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต คุณภาพชีวิต
การประกอบอาชีพ สุขอนามัยของประชาชน การศึกษา ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวนโยบายการพัฒนา

เชิงพื้นที่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย เป็นผลให้
เทศบาลตาบลสถานมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
เทศบาลตาบลสถาน กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ
ได้แก่
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 30 อัตรา พนักงานครู
2 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา พนักงานจ้า งตามภารกิ จ จานวน 24 อัตรา พนักงานจ้า ง
ทั่ วไป จ านวน 3 อั ต รา รวมก าหนดต าแหน่ ง เกี่ ย วกับ บุ คลากรทั้ ง สิ้ น จ านวน 61 อั ต รา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจและอานาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-17-

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการเทศบาลตาบลสถาน
๘.๑ โครงสร้าง

จากสภาพปัญหาเทศบาลตาบลสถานมีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวมกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการ
ของราษฎร และนโยบายของนายกเทศบาล ประกอบกับต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
เทศบาล นโยบายของรัฐและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ดังนี้
โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่
กองฝส่วนราชการ
๑ สานักปลัดเทศบาล

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
มีหน้า ที่ความรับผิดชอบเกี่ย วกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ใดในเทศบาล โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการของเทศบาล
๒

กองคลัง

มี ห น้า ที่ความรับผิ ดชอบเกี่ ย วกับ งานการจ่า ย การรับ การ
น าส่ ง เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และเอกสารทางการเงิ น การ
ตรวจ สอบใบส าคั ญ ฎี กางานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่า ตอบแทน เงินบ าเหน็ จ บ านาญ เงินอื่ นๆ งานเกี่ ย วกั บ การ
จัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่า งๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ
การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย

๓

กองช่าง

๔.

กองการศึกษา

๕.

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

มี ห น้า ที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ย วกั บ การส ารวจ ออกแบบ การ
จัดทาข้ อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
คุมควบอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
ก่อสร้าง และซ่ อมบารุงการควบคุมการก่อสร้า งและซ่ อมบารุง
งานแผนงานด้า นวิศวกรรมเครื่อ งจัก รกล การรวบรวมประวั ติ
ติดตาม ควบคุม การปฏิบั ติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุ ม เก็ บ รั ก ษา
-18-การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น
เชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
สานักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษา ทั้ ง การศึ กษาในระบบการศึ กษา
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจั ด การศึ ก ษาปฐม วั ย อนุ บ าลศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ท า งก า รศึ ก ษ า งา น กิ จ ก า ร ศ า ส น า ส่ งเส ริ ม ป ร ะ เพ ณี
ศิล ปวัฒ นธรรม งานกีฬ าและนั นทนาการ งานกิ จ กรรมเด็ ก
เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ย วกับงานการตรวจสอบ บัญ ชี
เอกสารการเบิกจ่า ย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบ
การเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บ
รักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สิน
เทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง(ปัจจุบัน–ใหม่)ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสถาน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (ปัจจุบัน) โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง) หมายเหตุ
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
๑) ฝ่ายอานวยการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดทางบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมสุขภาพ
๒) ฝ่ายธุรการ
- งานนิติการ
- งานธุรการและสารบรรณ
๑) ฝ่ายอานวยการ
- งานนิติการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการเกษตร
๒) ฝ่ายธุรการ
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
- งานธุรการ
สาธารณสุข
- งานสารบรรณ
กองคลัง
กองคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-งานพัฒนารายได้
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานธุรการ
-งานธุรการ
-งานทะเบียนพาณิชย์
-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
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ที่
๑.

2.

3.

กองช่าง
๑) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

4.

กองการศึกษา
๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
๑)

กองช่าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
๑) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
กองการศึกษา
- งานแผนและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานธุรการ
๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพและ มาตรฐาน
หลักสูตร

5.

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งของเทศบาลตาบลสถาน
เนื่องจากเทศบาลตาบลสถานมียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้
บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ที่ต้องทา
จะต้องดาเนินการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางการผลิตสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ เพิ่มความ
มั่นคงทางรายได้ สรุปแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. พัฒนาส่งเสริมรายได้เฉลี่ยให้มีอัตราทีส่ ูงขึ้นและมีมาตรฐาน
๒. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
๕. ส่งเสริมการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
*สายงานหลักทีช่ ่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๑
ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเกษตร

-20ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการศึกษาและสาธารสุขแบบบูรณาการ สรุปแนวทาง การพัฒนา ดังนี้
1. ดูแ ลป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอนามัย แม่แ ละเด็ก เพื่อให้
ประชากรมีคุณภาพ ปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ป้องกันและลดปัญหายาเสพ
ติด , โรคติดต่อที่มากับชาวต่างด้าว
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาสู่นักเรียน ประชาชนและชุมชน
3. พัฒ นาบุคลากร สื่อ และวิธีการเรีย นการสอนทางด้า นการศึกษาเพื่อยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้
4. เสริม สร้า งความพร้อม ให้ความรู้ และบริการประชาชนทุ กช่ วงวัย ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้แ ก่ครูผู้ส อน นักเรียน ต่อภาษาต่า งประเทศและความรู้เกี่ย วกับประเทศเพื่อนบ้า น
โดยเฉพาะภาษาจีน และแรงงานฝีมือ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ

6. ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแล
สมาชิกให้มีคุณภาพ
7. ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ
8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการองค์การภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล
9. พัฒ นาและส่ งเสริมสุข ภาพชี วิต ทางด้า นสาธารณสุข สุ ข อนามัย สิ่งแวดล้อ ม
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และสุขภาพที่ยั่งยืน
*สายงานหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 2
ได้แก่ นักวิชาการศึกษา, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รวมทั้งการเตรียมการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ
๑. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์
๒. พัฒนาแหล่งน้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบาบัดน้าเสีย
๔. การกาหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
*ตาแหน่งหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 3
ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเกษตร และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
-21ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชายแดน โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
เพื่อให้คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มี
ความสะดวกสบายและสามารถลดความสูญเสียจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบลสถาน
๑. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
ด้าน
๒. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ การ
กาหนดสถานะบุคคล การค้ามนุษย์ และการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
๓. ส่งเสริม ระบบเครือข่ า ยข่ า วกรองระบบเตือนภัย และการบริห ารภัย พิ บั ติให้ มี
ประสิทธิภาพ

*สายงานหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 4
ได้แ ก่ เจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร ,นักพัฒนาชุ มชน และเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
2. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน และโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็น
3. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่และ
ชุมชนน่าอยู่
*สายงานหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 5
ได้แก่ นายช่างโยธา และวิศวกรโยธา
นอกจากนี้จาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งสายงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ยุทธศาสตร์
ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ บรรลุถึงความสาเร็จ ได้แก่ ตาแหน่งนักบริหารงานเทศบาล, นักบริหารงานทั่วไป,
นั ก บริห ารงานช่ า ง, นั ก บริห ารงานคลั ง, นั ก บริห ารงานการศึ ก ษา, เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน,
เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าพนักงานธุรการ, บุคลากร, นิติกร, นั กวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, พนักงานครู และพนักงานจ้างผู้ช่วยสายงานดังกล่าวที่
จาเป็น

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังกับเทศบาลข้างเคียง
เทศบาลตาบลสถานได้วิเคราะห์ เปรียบเทียบการกาหนดอัตรากาลังกับท้องถิ่นอื่นที่มี
ภารกิจหลักและอานาจหน้าที่ ปริมาณงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งโครงสร้างการกาหนดส่วน
ราชการเทศบาลขนาดกลางที่ใกล้เคียงกัน จานวน 2 แห่ง ในเขตอาเภอเชียงของ ได้แก่ เทศบาลตาบล
ห้วยซ้อ และเทศบาลตาบลครึ่ง เพื่อวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งและการใช้อัตรากาลังของเทศบาลตาบล
สถาน ดังนี้
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังกับเทศบาลข้างเคียง
ข้อมูลที่ใช้ในการ
เทศบาลตาบลสถาน เทศบาลตาบลครึ่ง
เปรียบเทียบ
1.ขนาดเทศบาล
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
2 .ส ภ าพ ปั ญ ห า แ ล ะ ควา ม มีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านเศรษฐกิจ
3 ปัญหาด้านการศึกษา

มีทั้งหมด 8ด้าน ได้แก่
1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านเศรษฐกิจ
3 ปัญหาด้านการศึกษา

เทศบาลตาบลห้วย
ซ้อ
ขนาดกลาง
มีทั้งหมด 8ด้าน ได้แก่
1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านเศรษฐกิจ
3 ปัญหาด้านการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม
4 ด้านสาธารณสุข
5 ด้านสังคม
6 ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
7 ด้านการเมือง การ
บริหาร
8 ด้านแหล่งน้า
9 ด้านอื่นๆ
3.ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข อง มีภารกิจ 7 ด้าน ได้แก่
เทศบาล
1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสะงบ
เรียบร้อย
4 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
5 ด้านบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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ข้อมูลที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบ

เทศบาลตาบลสถาน

ศาสนา และวัฒนธรรม
4 ด้านสาธารณสุข
5 ด้านสังคม
6 ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
7 ด้านแหล่งน้า
8 ด้านอื่นๆ

ศาสนา และวัฒนธรรม
4 ด้านสาธารณสุข
5 ด้านสังคม
6 ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
7 ด้านแหล่งน้า
8 ด้านอื่นๆ

มีภารกิจ 7 ด้าน ได้แก่
1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสะงบ
เรียบร้อย
4 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
5 ด้านบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

มีภารกิจ 7 ด้าน ได้แก่
1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสะงบ
เรียบร้อย
4 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
5 ด้านบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตาบลห้วย
7 ด้ า นบริ ห ารจั ด การ 7 ด้ า นบริ ห ารจั ด การ 7 ด้ า นบริซ้หอารจั ด การ

และการสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วน
รา ช ก ารแ ล ะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4 . โครงส ร้ า งการแบ่ งส่ วน มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
ราชการ
1.สานักปลัดเทศบาล
๑.1) ฝ่ายอานวยการ

เทศบาลตาบลครึ่ง

และการสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วน
รา ช ก ารแ ล ะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล
- งานบริหารทั่วไป

และการสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วน
รา ช ก ารแ ล ะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล
- งานพัฒนาชุมชน

- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1.๒) ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการและสาร
บรรณ
- งานนิติการ
- งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริม
การเกษตร
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
2.กองคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานธุรการ
-งานทะเบียนพาณิชย์
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานธุรการ
- งานทะเบียนราษฎร์
และบัตร

- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร์
- งานนิติการ
๑.1) ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
1.๒) ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลือกตั้ง
1.3) ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข

2.กองคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานธุรการ

2.กองคลัง
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
-งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน
1.๒) ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
-งานธุรการ.
1.๒) ฝ่ายบริหารงาน
คลัง
-งานบริหารงานคลัง
-งานการเงินและบัญชี

เทศบาลตาบลครึ่ง
3.กองช่าง
- งานแบบแผนและ
ก่อสร้าง
- งานธุรการ

เทศบาลตาบลห้วยซ้อ

-24ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

เทศบาลตาบลสถาน
3.กองช่าง
๑) ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
- งานแบบแผนและ
ก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
4.กองการศึกษา

4.กองการศึกษา

3.กองช่าง
- งานแบบแผนและ
ก่อสร้าง
- งานธุรการ
4.กองการศึกษา

6. กรอบอัตรากาลัง

๑) ฝ่ายบริหาร
การศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน
- งานธุรการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ

๑) ฝ่ายบริหาร
การศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานธุรการ
- งานพัสดุและ
หน่วยตรวจสอบภายใน ทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

อัตรากาลังทั้งหมด 58
อัตรา ดังนี้

อัตรากาลังทั้งหมด 50
อัตรา ดังนี้

อัตรากาลังทั้งหมด 60
อัตรา ดังนี้

1.พนักงานเทศบาล
-มี 30 อัตรา
2.พนักงานครู
-มี 5 อัตรา

1.พนักงานเทศบาล
-มี 26 อัตรา
2.พนักงานครู
-มี 4 อัตรา

1.พนักงานเทศบาล
-มี 32 อัตรา
2.พนักงานครู
-มี 4 อัตรา

3.ลูกจ้างประจา (ถ่าย
โอน)
-มี 2 อัตรา

3.ลูกจ้างประจา
-มี - อัตรา

3.ลูกจ้างประจา (ถ่าย
โอน)
-มี 2 อัตรา

4.พนักงานจ้างตาม
4.พนักงานจ้างตาม
ภารกิจทั้งหมด 18
ภารกิจทั้งหมด 15
อัตรา ดังนี้
อัตรา ดังนี้
-งบท้องถิ่น 11 อัตรา -งบท้องถิ่น 9 อัตรา
-ถ่ายโอน 7 อัตรา
-ถ่ายโอน 6 อัตรา

4.พนักงานจ้างตาม
ภารกิจทั้งหมด 16
อัตรา ดังนี้
-งบท้องถิ่น 11 อัตรา
-ถ่ายโอน 5 อัตรา

5.พนักงานจ้างทั่วไป
-มี 3 อัตรา

5.พนักงานจ้างทั่วไป
-มี 6 อัตรา

5.พนักงานจ้างทั่วไป
-มี 5 อัตรา

-25เทศบาลตาบลสถานได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอยู่ ๕ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ และวิเคราะห์เปรียบเทีย บ
อัตรากาลังของเทศบาลใกล้เคียง เพื่อประมาณการใช้อัตรากาลังของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในอนาคตในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากาลัง
พนัก งานจานวนเท่า ใด จึงจะเหมาะสมกับ ภารกิจและปริม าณงาน และความคุ้มค่า ต่ อการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของเทศบาลตาบลสถาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลสถานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลั ง 3 ปี
ดังนี้
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังสามปี
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลสถาน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับ ต้น)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนารายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ
5. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2. งานจัดทางบประมาณ
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานส่งเสริมการเกษตร
6. งานส่งเสริมสุขภาพ
7. งานนิติการ

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑. งานบริหารทั่วไป

2. งานการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น)

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานธุรการ

1. งานแผนและโครงการ
2. งานงบประมาณ
3. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. งานธุรการ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
1. งานวิศวกรรม
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
1. งานการศึกษาปฐมวัย
2. งานส่งเสริมคุณภาพ และ
มาตรฐานหลักสูตร

-35-

แผนภูมิโครงสร้าง (ใหม่)
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. งานจัดทางบประมาณ
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานส่งเสริมการเกษตร
6. งานส่งเสริมสุขภาพ
7. งานนิติการ

๑. งานบริหารทั่วไป

2. งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ฝชก.)

1. งานนโยบายและแผน
2. งานจัดทางบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.ฝชก.)

4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานส่งเสริมสุขภาพ
- นักพัฒนาชุมชน (ปก.ฝชก.)

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง.ฝชง.)

6. งานนิติการ
- นิติกร (ปก.ฝชก.)

ประเภท

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

พนักงานงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ฝ
ชง.)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
2

7. งานส่งเสริมการเกษตร
- นักวิชาการเกษตร (ปก.ฝชก.)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
3

พนักงานจ้างทั่วไป
3

แผนภูมิโครงสร้าง (ใหม่)
กองคลัง
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ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
1. งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ฝชก.)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.ฝชง.)
2. งานพัฒนารายได้
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.ฝชก.)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.ฝชง.)
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ (ปก.ฝชก.)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.ฝชง.)

5. งานธุรการ
6. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ฝชง.)
ประเภท
จานวน

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
3

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-

แผนภูมิโครงสร้าง (ใหม่)
กองช่าง
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กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานธุรการ
- นายช่างโยธา (ปง.ฝชง.)

1. งานวิศวกรรม
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง
- วิศวกรโยธา (ปก.ฝชก.)
- นายช่างโยธา (ปง.ฝชง.)

ประเภท
จานวน

ลูกจ้างประจา
2

พนักงานงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
2

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1

พนักงานจ้างทั่วไป
-
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แผนภูมิโครงสร้าง (ใหม่)
กองช่าง

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
1. งานการศึกษาปฐมวัย
2. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
- ครู คศ.1 2 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย) 3 อัตรา

ประเภท
จานวน

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

1. งานแผนและโครงการ
2. งานงบประมาณ
3. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
4. งานธุรการ
- นักวิชาการศึกษา (ปก.ฝชก.)
- เจ้าพนักงานงานธุรการ (ปง.ฝชง.)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
7

พนักงานจ้างทั่วไป
-
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาล
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภารกิจที่กาหนด เทศบาล
ตาบลสถาน จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งการ
เสริมสร้างความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ วิธีปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อให้บุคลากรของ
หน่ วยงานเพีย บพร้อมไปด้วยความสามารถ มีคุณธรรมและจริย ธรรม โดยได้จัดแนวทางการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาล ไว้ดังนี้
๑. พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของราชการใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
๒. การพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุก
คนให้ได้รับการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท.กาหนด
๓. การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานเทศบาล ใช้ วิ ธี ก ารพั ฒ นา โดยการ
ปฐมนิ เทศ การพั ฒ นาในระหว่า งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการ การพั ฒ นาโดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชา การฝึ ก
ภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้านตามความเหมาะสม
๔. ให้ผู้บังคับบัญ ชามี หน้า ที่พั ฒนาผู้อยู่ ใต้บั งคับ บัญ ชา เพื่ อเพิ่ม พูนความรู้ ทั กษะทัศนคติ
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ล และการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาโดยตรง รวมทั้งผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ย้ ายหรือโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ซึ่งอยู่ ใต้บังคับ
บัญชาของตน
๖. การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องมีการพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๖.๑ ด้า นความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แ ก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
๖.๒ ด้ า นความรู้ และทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่ง เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
๖.๓ ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงาน
บุคคล เช่น การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ และการประสานงาน
๖.๔ ด้านคุณ สมบัติส่วนตัว ได้แ ก่ การเสริมสร้า งบุคลิกภาพที่ดี สามารพปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่น ๆได้อย่า งราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน การสื่อ
ความหมาย การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๖.๕ ด้านคุณ ธรรมและจริย ธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณ ภาพ และจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
๗. ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ ดังนี้
๗.๑ การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
7.1.1) การหาความจาเป็นในการพัฒนา การหาความจาเป็นในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้อง
ได้รับการพั ฒนาด้า นใดบ้า ง จึงจะปฏิ บัติงานได้ส าเร็จอย่ า งมีประสิ ทธิภาพ และปฏิบั ติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
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7.2.1 การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูล ที่เป็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพั ฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาควรนาข้อมูล เหล่า นั้ นมาพิจารณากาหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควร
จะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนา อื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
7.2.2 วิธี ก ารพั ฒ นาผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
๗.๓ ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้
7.3.1 ให้ทดลองปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆก่อน แล้วค่อยให้ทางานที่
ยากขึ้นตามลาดับ
7.3.2 ให้ ผู้บังคั บบัญ ชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้ นตอนวิธีการทางานเพื่ อ
ตรวจสอบดูว่าผู้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
7.3.3 ช่ วยแก้ไขข้ อบกพร่องหรือข้ อผิดพลาดต่า งๆที่อาจเกิดขึ้ นโดยควร
คานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคื อ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้
เข้ า รับ การสอน แก้ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดด้ ว ยตนเอง อย่ า แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดให้ เกิ น ขอบเขต อย่ า แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดต่อ หน้าผู้อื่น และอย่างด่วนตาหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป
7.3.4 กระตุ้นและให้กาลัง ใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชาเพื่ อให้มี กาลังใจและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
7.3.5 ให้ดาเนินการสอนต่อไปจนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
๗.๔ ขั้นตอนติดตามผล ให้กระทาดังนี้
7.4.1 มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
7.4.2 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีมีปัญหา
7.4.3 ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติงานในระยะเริ่ม แรกและค่อ ย ๆ ลดการ
ตรวจสอบลง เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้อย่างถูกต้อง
7.4.4 แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส่ ว นที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยั งต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๘. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรมของเทศบาลตาบลสถาน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละตาแหน่ง ได้อย่าง
มี ป ระสิท ธิภ าพจากการพั ฒ นาบุ คลากรในทุ ก ระดั บ อย่ า งมี ร ะบบ และมี ความต่ อ เนื่ อ งจึ งคาดหวั ง
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสถาน จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
สนองนโยบายของผู้บริหาร ความต้องการของประชาชน โดยอยู่ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล
อนุส นธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่น (ก.ถ.) ได้ กาหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้า งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ ยึดถือปฏิบัติเ ป็นเครื่องกากับความประพฤติ
ได้แก่
๑. พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๒. พนักงานเทศบาลต้องเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
๓. พนักงานเทศบาลต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
๔. พนักงานเทศบาลต้องมี ทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถและทั ก ษะในการท างาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากคติ
๖. พนั ก งานเทศบาลต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการอย่ า งเต็ ม ก าลั งความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยัน หมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และประชาชน
เป็นสาคัญ
๗. พนักงานเทศบาลต้องประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ อย่างเต็มที่
๘. พนักงานเทศบาลต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
๙. พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ
และมนุษย์สัมพันธ์ อันดี
๑๐. พนักงานเทศบาลต้องให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
๑๑. พนักงานเทศบาลต้องประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
๑๒. พนักงานเทศบาลต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ
หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
13. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล
14. พึงเคารพผู้มีอาวุโสมากกว่า
15. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง

ภาคผนวก

