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คานา

การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ของเทศบาลตําบล
เวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรา
กําลังคน การพัฒนากําลังคนให้สามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเวียง ได้สําเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทําให้เทศบาลตําบลเวียง สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคต
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้างตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการกําหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้อีกด้วย
ที่ผ่านมาเทศบาลตําบลเวียง ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2560 ซึ่งขณะนีไ้ ด้ครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตําบลเวียง จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนการใช้อัตรากําลังคน การ
พัฒนากําลังคนให้สามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเวียงได้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ของเทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยเทศบาลตําบลเวียง มีความจําเป็นต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.25612563) เพื่อที่จะวางแผนในการกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่ อปฏิบัติราชการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลเวียง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหน่งพนักงานพนักงาน ว่าจะมี
ตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้ เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อใช้ในการกําหนด
ตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนด
ตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบใน
การกํ าหนดตํ าแหน่ งและการใช้ ตํ าแหน่ ง พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจํ าและพนั กงานจ้ าง โดยให้ เสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้เทศบาล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให้ เทศบาลตํ า บลเวีย ง มี โครงสร้ างการแบ่ง งานและระบบงาน ระบบการจ้ า ง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ เทศบาลตําบลเวียง

2.2 เพื่อให้เทศบาลตําบลเวียง มีการกํ าหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลั ง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลเวียง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
และตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลเวียง
2.5 เพื่อให้เทศบาลตําบลเวียง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อใช้ในการ
บริหารงาน ของเทศบาลตําบลเวียง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้เทศบาลตําบลเวียง ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตําบลเวียง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.6 เพื่อ ให้เ ทศบาลตํา บลเวียง มีการกํา หนดตําแหน่ง อั ตรากําลั ง ของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียง ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตําบลเวียง
2.8 เพื่อให้เทศบาลตําบลเวียง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.9 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายผู้บ ริหารและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึง สภาพปัญ หาของเทศบาลตํา บลเวียง เพื่อให้การ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ตามหน่วยงานต่าง
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรั บเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรอัตรากําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่อง กําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนําประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะคํานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนดระดับชั้น
งานในแต่ ละประเภท เพื่อ ให้ ก ารกํ า หนดตํ า แหน่ ง และการปรั บ ระดั บ ชั้น งานเป็ น ไปอย่ า งประหยัด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึก ษา ลูก จ้างประจํา และพนัก งานจ้า ง) โดยหลักการแล้ว การจัด ประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ ประสิทธิภ าพ และต้ นทุนในการทํางานขององค์กร ดัง นั้นในการกําหนด
อัตรากําลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ งถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่ง ที่
กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางานเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บ ของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นกานําข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากําลังคนมากกว่าอย่างไร
ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทําได้เพียงเป็นข้ อมูลเปรียบเทียบ มากกว่าเป็นข้อ มูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณ
อัตรากําลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคํานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลั กษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นงานโครงการ
พิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ ผลงานที่ผ่ านมาเพื่อ ประกอบการกํา หนดกรอบอัต รากํา ลัง เป็น การนํ า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้องใช้

สําหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมายโดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่อง พื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลัง เป็น อย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูง อายุ จํานวนมาก ดังนั้ น อาจต้องมีการพิจารณาถึง การเตรียมการเรื่ องกรอบอัต รากํา ลัง ที่จ ะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่ งที่เหมาะสม ขึ้นทดแทน
ตําแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรีย บเที ย บกับ กรอบอั ต รากํ าลั ง ขององค์ก รอื่ นๆ กระบวนการนี้ เ ป็ น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจ้าหน้าที่ใ นเทศบาล ก และงานการเจ้ าหน้า ที่ในเทศบาล ข ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกัน น่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากําลังเป็นสําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณากําหนดตําแหน่งที่เหมาะสม
มากกว่าการเพิ่ม/ลด จํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกําหนดกรอบ
ตําแหน่งในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชการอื่น ก็กําหนดตําแหน่งในงานลักษณะนี้
เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอ ที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ลักษณะนี้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการโดยไม่ได้เพิ่มจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุป
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากําลัง นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม
ตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทําให้ส่วนราชการ
สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทําให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทํากระบวนการจริง จะทําให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนําผลการจัดทํากระบวนการ
และเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ อันจะนําไปสู่การใช้อัตรากําลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การเก็บข้อมูลผลงาน จะทําให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

4. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จั ง หวัดเชียงราย เป็ นองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก องค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตําบล ลงวันที่ 12 กันยายน 2554
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้ทําการประชาคม หมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จํานวน 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
- การก่อสร้างอาคารบดบังทิวทัศน์แม่น้ําโขง
- ถนนภายในหมู่บ้านบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อบางฤดูใช้การ
- ไม่มีโทรศัพท์ใช้ประจําบ้านทุกหมู่บ้าน
- ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
- ประปามีไม่ครบทุกหมู่บ้าน , น้ําไม่พอใช้ในฤดูแล้ง
- สภาพห้วยหนอง คลอง บึง ตื้นเขินและลําแม่น้ําคําตื้นเขินในฤดูแล้งและมีตลิ่งพังในฤดูฝน
- ระบบกักเก็บน้ําชํารุดเสียหาย
- ระบบฝายกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํามีไม่เพียงพอ
ความต้องการของประชาชน
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
- ปรับปรุงการระบายน้ําท่วมขังของถนนภายในหมู่บ้าน
- ประสานงานกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการจราจร เส้นทางหลวงสายหลัก
- ส่งเสริมให้มีระบบประปาหมู่บ้าน
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน
2. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
- การนําเข้าสินค้าทางการเกษตรบางชนิดมีราคาถูกกว่าสินค้าภายในประเทศ
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนการประกอบอาชีพเสริม
- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํากว่าราคาต้นทุนโดยรวม
- การว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

- มีรายได้น้อยจากอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร่ ทําสวน
- ไม่มีรายได้เสริมในครัวเรือน
-ราษฎรเป็นหนี้สินและขาดที่ทํากิน
ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุนตลาดรองรับราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร
- ประสานกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการสํารวจ และให้มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
- ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
3. ด้านสังคม – การศึกษา
สภาพปัญหา
- การลักลอบใช้แรงงานต่างด้าว
- ราษฎรอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตของยาเสพติด
- ระดับการศึกษาของประชาชนต่ํา เนื่องจากปัญหาความยากจน
- ราษฎรยากจนประมาณ
- ราษฎรในพื้นที่มีผู้ค้ายาเสพติดและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- มีเด็กกําพร้าเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต ผู้สูงอายุขาดคนดูแลและขาดปัจจัยในการดํารงชีพ
- หลงนิยมวัตถุมากเกินไปไม่เข้าใจในแก่นสารของศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ขาดบุคลากรเผยแพร่ศาสนาในด้านหลักธรรมสายปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานที่ควรเน้น
ความต้องการของประชาชน
- ควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าว
- จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางผ่านของยาเสพติดอย่างเข้มงวด
- ส่งเสริมระดับการศึกษาของประชาชน
- ส่งเสริม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่
4. ด้านการเมือง - การบริหาร
สภาพปัญหา
- ปัญหาการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ
- ราษฎรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย รัฐธรรมนูญ การ
เลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย

ความต้องการของประชาชน
-จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ
-ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ การ เลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
- ปุาไม้ถูกทําลายโดยชาวบ้าน , นายทุน มีการทําไร่เลื่อนลอย , บุกรุกปุาสงวนแห่งชาติ
- ไม่มีที่ทิ้งขยะและกําจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
- มลภาวะทางน้ําจากการถ่ายน้ํามันเครื่องเรือลงแม่น้ําโขง

- มลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาปุา
ความต้องการของประชาชน
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาปุา อย่างทั่วถึง
-มีมาตรการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน
- การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ปุาสงวน และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกๆปี
-มีมาตรการและควบคุมการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ําโขง
6. ด้านสาธารณสุข
สภาพปัญหา
- สุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานของราษฎรไม่ดีเท่าที่ควร
- การแพร่ระบายของโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
- ราษฎรขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
ความต้องการของประชาชน
-ส่งเสริมสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง
-ควบคุมและระงับการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลเวียง เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเวียง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง จะสมบูรณ์
ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตําบลเวียง ยัง ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนการพัฒนา
อาชีพนั้นเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้
การวิเคราะห์ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลเวียง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นของเทศบาล ในการวิเคราะห์ภารกิจใช้หลัก SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตําบลเวียง มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็งขององค์กร (Strength) จุดอ่อนขององค์กร
(Weakness) โอกาสขององค์กร (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ในการดําเนินการตามภารกิจ
ใช้หลัก SWOT เทศบาลตําบลเวียง กําหนดวิธีการดําเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกําหนดภารกิจหลักไว้
ดังนี้

การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strengths)จุดอ่อน(Weaknesses)โอกาส(Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม
(Threats) ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้าเชื่อมต่อระหว่าง อปท.
3. จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
4. จัดให้มีน้ําสะอาดและการประปา
5. จัดให้มีและบ้ารุงทางระบายน้้า
6. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
7. ให้มีและบํารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านบุคลากร

จุดแข็ง

จุดแข็ง
-ผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียง ได้ให้ความสําคัญ -เทศบาลตําบลเวียง มีบุคลากรที่มีความรู้
กับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธา
ภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและถนน เชื่อมโยงกับ จุดอ่อน
อปท.ข้างเคียง เช่น เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
-เทศบาลตําบลเวียง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
เทศบาลตําบลบ้านแซว เทศบาลตําบลโยนก องค์การ ความสามารถด้านช่างไฟฟูา ช่างประปา ช่างเขียน
บริหารส่วนตําบลศรีดอนมูล
แบบ
จุดอ่อน
โอกาส
-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ -ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น เช่น กรม
ถนนเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางหลวง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การประปาส่วน
ด้วยกันต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งเกินกําลัง
ภูมิภาค
งบประมาณที่เทศบาลตําบลเวียงที่จะสามารถทําได้
-ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เป็นดินโคลนและ
ดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป-มาค่อนข้างลําบาก
โอกาส
-ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น เช่น กรมทาง
หลวงชนบท
ปัญหาอุปสรรค/ภัยคุกคาม
-การขยายไฟฟูาและประปาอยู่ในอํานาจหน้าที่ของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค เทศบาล
ตําบลเวียงจึงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการในส่วนที่
ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นสามารถดําเนินการได้เพียงการ
ให้การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการ
ดําเนินงาน

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดการศึกษาและส่งเสริม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
3. การปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
5. การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
6. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
7. การจัดให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
8. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านบุคลากร
จุดแข็ง
จุดแข็ง
-ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย -เทศบาลตําบลเวียง มีบุคลากรที่มีความรู้
กําหนดนโยบายไว้ชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ความสามารถในด้านการพัฒนาชุมชน
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
จุดอ่อน
ผู้ด้อยโอกาส
-เทศบาลตําบลเวียง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
-พื้นที่เป็นที่ราบริมแม่น้ําและภูเขา เหมาะสมแก่การ
ความสามารถด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการส่งเสริม
เพาะปลูก ซึ่งมีประมาณเพียงพอต่อการบริโภค
สุขภาพ ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการปูองกันและระงับ
-มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย โรคติดต่อ
จุดอ่อน
โอกาส
-มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
-ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากส่วนราชการอื่น
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เช่น โรงพยาบาลเชียงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ประชาชนลาวมีการจ้างแรงงานต่างด้าวทําให้เกิดมี
ชุมชนบ้านสบรวก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ประชากรแฝง
มนุษย์
-ประชาชนมีฐานะยากจน ประมาณ ๒๐ % จาก
-มีศูนย์กู้ชีพเวียงผาเงาตั้งอยู่ในพื้นที่บริการและ
ครัวเรือนทั้งหมด 3,๑๔๘ ครัวเรือน
ช่วยเหลือประชาชน
- ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคติดต่อ
แรงงานต่างด้าว และความมั่นคงตามแนวชายแดน
- แรงงานไม่มีคุณภาพ ระดับการศึกษาต่ํา ไม่สามารถ
รองรับตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้
-ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-ด้านการส่งเสริมสุขภาพยังขาดแคลนอุปกรณ์และ
ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา
โอกาส
- มีสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ตลอดทั้งสถาบัน
ทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รัฐบาลให้ความสําคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการออกกําลังกาย
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านบุคลากร
ปัญหาอุปสรรค/ภัยคุกคาม
-มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว นํามาซึ่งโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือกออก
โรคเท้าช้าง โรคไข้มาลาเรีย
-ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจากมีพื้นที่
เป็นภูเขาและมีอาณาเขตติด ชายแดนประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงยา
เสพติด เข้าประเทศ
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
3. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
ด้านบุคลากร
เรียบร้อย
จุดแข็ง
จุดแข็ง
-มีหลักการทํางานโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ -มีเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูแลตัวเองได้ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนจัด
จํานวน 1 อัตรา
ฝึกอบรม อปพร.ชรบ.อพป.ของแต่ละหมู่บ้าน
-มีบุคลากรด้านการรักษาความสงบจํานวน 2 อัตรา
จุดอ่อน
ในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
-มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
-มีรถดับเพลิงจํานวน 2 คัน
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
-มีรถกระเช้าจํานวน 1 คัน
ประชาชนลาว การเข้า-ออก ประเทศทําได้ง่ายและ
-มีรถขุดตีนตะขาบจํานวน 1 คัน
สะดวก รวดเร็วมากเกินไป
จุดอ่อน
โอกาส
- การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่น เช่น
ซึ่งมีมวลชนจํานวนมากทําให้อัตรากําลังที่มีอยู่ไม่
หน่วยเรือปฏิบัติงานตามลําน้ําโขง ด่านตรวจคนเข้า
เพียงพอ
เมืองเชียงแสน ตํารวจภูธรเชียงแสน ตชด.
โอกาส
ภัยคุกคาม
-การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
-มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
ได้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากส่วนราชการอื่น
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เช่น หน่วยเรือปฏิบัติงานตามลําน้ําโขง ด่านตรวจคน
ประชาชนลาว เมื่อมีการก่อเหตุอาชญากรรมและข้าม เข้าเมืองเชียงแสน ตํารวจภูธรเชียงแสน ตชด.
ประเทศของตนไปจึงยากแก่การติดตาม
ปัญหาอุปสรรค/ภัยคุกคาม
-อัตรากําลังด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่
เพียงพอ
๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จัดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปีของเทศบาลตําบลเวียง
2. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

3. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
ด้านบุคลากร
และการท่องเที่ยว
จุดแข็ง
จุดแข็ง
-ทําเลที่ตั้ง เหมาะแก่การการค้า ระหว่างประเทศและ -เทศบาลตําบลเวียง มีบุคลากรที่มีความรู้
เป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ความสามารถในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ที่ให้
-มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียง ความรู้และส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตของที่ระลึก
เช่น สามเหลี่ยมทองคํา ,วัดพระธาตุจอมกิตติ , วัดผา จําหน่ายในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สามเหลี่ยม
เงา ,วัดปุาสักทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ทองคํา
ต่างประเทศหลั่งไหลมาชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
จุดอ่อน
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก
-เทศบาลตําบลเวียง ยังขาดบุคลากรด้านการส่งเสริม
จุดอ่อน
การท่องเที่ยว
-การจัดการด้านการตลาด การผลิต และการแปรรูป
-ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่งบ
สินค้าทางการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ
ลงทุน
-มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียรมาร์ และ โอกาส
ลาว มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทําให้เกิดมีประชากรแฝง -การค้าระบบเศรษฐกิจพิเศษเป็นการค้าขาย
โอกาส
ระดับประเทศ
- นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ ได้แก่ การ
พัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก (ครัวของโลก) สินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ส่งเสริมรัฐ
-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปราบปราม
ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
-สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่มดีขึ้น และ
การค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราเพิ่มขึ้น ทุก ๆ ปี
-มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อ
เป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายใน หมู่บ้าน

อุปสรรค/ภัยคุกคาม
-การติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียรมาร์
และลาว จีน ต้องขนสินค้าผ่านทางแม่น้ําโขงและแม่น้ํา
รวกซึ่งต้องลงทุนสูง ซึ่งประชาชนชาวบ้านธรรมดาไม่
สามารถด้าเนินการได้
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

3. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
-ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้
เป็นประจําทุกปี มีการควบคุมการบําบัดน้ําเสียของ
โรงแรม ร้านอาหารและสถานประกอบการ มีการกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ มีการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมไฟปุาและมีมาตรการการเผาเศษหญ้าและวัชพืช
จุดอ่อน
-เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ
ในปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจํานวนมากนํามาซึ่งขยะ
มูลฝอยจํานวนมากเช่นกันและมีพื้นที่จํากัดในการกําจัด
ขยะมูลฝอย
-ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การคัดแยกขยะของครัวเรือน
โอกาส
- หน่วยงานด้านการสาธารณสุขให้การสนับสนุนความรู้
ด้านกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
-สถานที่ทิ้งขยะมีจํากัด วิธีการกําจัดขยะแบบฝังกลบ
อาจทําให้เกิดการซึมซับเชื้อโรคลงในดินและอาจมีผลต่อ
การผลิตน้ําประปาเพื่อบริโภค
-การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมาก

ด้านบุคลากร
จุดแข็ง
-เทศบาลตําบลเวียง มีบุคลากรจัดเก็บขยะมูลฝอย
จํานวน 6 คน มีรถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน มี
คนขับรถจํานวน 2 คน
จุดอ่อน
-เทศบาลตําบลเวียง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ต้องร้องขอจากหน่วยราชการอื่น
โอกาส
-ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
2. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. การศึกษา การท้านุบ้ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง

ด้านบุคลากร
จุดแข็ง

-มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แลภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ประเพณีถวายเทียนพรรษา
ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีบุญบั้งไฟ
จุดอ่อน
-ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลเวียง มีหลายหลาย
เผ่าพันธุ์ เช่น ไทยลื้อ ไทยใหญ่ ชุมชนเมือง ไทยอีสาน
ท้าให้มีประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
-ประชาชนคนรุ่นใหม่ยังขาดความสนใจในหลักธรรม ค้า
สอนของศาสนา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
โอกาส
-ในพื้นที่อ้าเภอเชียงแสน มีสถาบันการศึกษา ตั้งแต่
ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
-สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นภัย
เงียบที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมส้าหรับเด็กนักเรียนได้
ถ้าโรงเรียนขาดการก้ากับดูแลให้ถูกทาง

-กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง เทศบาลและประชาชน และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล
-มีครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา ประจ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ้านวน ๙ อัตรา
จุดอ่อน
-เทศบาลต้าบลเวียง บุคลากรทางการศึกษายังขาด
ประสบการณ์ในการแนะน้าให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในการยึดมั่นค้าสอนทางศาสนา
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
-การถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้าและขาดความ
ชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ มีผลกระทบต่อ
แผนการด้าเนินงานของ อปท.

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและเทศบาลมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
27. การควบคุมอาคารและผังเมือง
28. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
29. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
30. กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
31. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจําเป็นและสมควร
32. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
33. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันของเทศบาลตําบล
การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ
ด้านบุคลากร
ภารกิจของส่วนราชการ
จุดแข็ง
จุดแข็ง
-มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาจาก
1. บุคลากรมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ประชาชนโดยตรงทําให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่
เทศบาลเป็นคนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาและความต้องการ 3. บุคลากรมีความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน
ของประชาชนอย่างแท้จริง
4. บุคลากรมีความสามารถใชเทคโนโลยีชวย
จุดอ่อน
สนับสนุนการทํางาน
-ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ 5. มีการทํางานเปนทีม
6. มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
ปลอดภัย
-ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางอย่าง
7. บุคลากรสนับสนุนการทํางานและการประชา
เพียงพอในการพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ เช่น โครงการ
สัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่, เตาเผาขยะ, เขื่อน
กวางขวาง
ปูองกันตลิ่ง ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
8. มีการสํารองขอมูลสารสนเทศจากเครื่อง
ตําบลเวียง
คอมพิวเตอร์
จุดอ่อน
1. จํานวนบุคลากรมีนอย
2. บุคลากรมีภาระงานหลายดานหลายหนาที่
3. บุคลากรมีโอกาสเขารวมอบรมกับหนวยงาน

ภายนอกนอย
4. ปฏิบัติงานตามแผนไดไมครบถวน
5. กิจกรรมสัมพันธในกลุมมีนอย
6. ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
โอกาส
1. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทําใหการบริหารงานบุคคล
ของ หนวยงานมีความคลองตัว
2. มีงบประมาณ ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารงาน
3. มีเทคโนโลยีชวยสนับสนุนการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มีมีเว็บไซตของหนวยงานในการประชาสัมพันธ์
ขอมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชน
ปญหาอุปสรรค และภัยคุกคาม
1. การบริหารบุคคลในระบบอุปถัมภ์
2. ขาดการแข่งขันทําให้ขาดโอกาสที่จะได้คนมี
ความรู้ความสามารถที่แท้จริงเข้ามาทํางาน
3. บุคลากรสวนใหญเปนอัตราจาง ทําใหขาดความ
มั่นคงในการทํางาน

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลตาบลเวียง ดาเนินการ
เทศบาลตําบลเวียง ได้พิจารณาวิเคราะห์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี 4 ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา ของเทศบาลตํา บลเวีย ง อํ าเภอเชียงแสน จั ง หวั ดเชียงราย ประกอบกั บ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เห็นว่า
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดําเนินการ มีดังนี้
ภารกิจหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๑. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
๒. จัดตั้งสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน
๓. การส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน
๔. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
5. ส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรม
6. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
8. ส่งเสริมกิจกรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่างๆ
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา
2. พัฒนาระบบจราจร
3. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาแหล่งน้า
๑. การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
๒. การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ภารกิจรอง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
๒. พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๓. การพัฒนารายได้
๔. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. บํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น

7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตําบลเวียง ได้ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ
1 หน่วยงาน ได้แก่
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา
5) หน่วยตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้ง สิ้น ……23………อัตรา ลูกจ้างประจํา
จํานวน....-...อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน...-....อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(โดยให้แยก
ประเภทด้วย) จํานวน...11....อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน...13....อัตรา บุคลากรที่ไ ด้รับเงินอุดหนุน

จํา นวน 9 อั ตรา รวมกํา หนดตํ าแหน่ง เกี่ย วกั บบุ ค ลากรทั้ ง สิ้น จํ านวน...56....อั ต รา การกํ าหนดกรอบ
อัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามจํานวนภารกิจและปริ มาณงาน แยกตาม
ส่วนราชการ ดังนี้
ปลัดเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา
รองปลัดเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา
หน่วยตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
๑) สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 25 อัตรา
2) กองคลัง
จํานวน 10 อัตรา
3) กองช่าง
จํานวน 5 อัตรา
4) กองการศึกษา
จํานวน 13 อัตรา
การกําหนดกรอบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียง หากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน กับเทศบาลตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน จัง หวัดเชียงราย ซึ่ง มีสภาพพื้น ที่
ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกําหนดอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียง ยังไม่มีความเหมาะสมกับขนาดของ
เทศบาล และงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
การเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลเวียงกับ อปท.ข้างเคียง
ลาดับ
ที่
๑
๒

อปท.
ทต.เวียง (ขนาดกลาง)
ทต.เวียงเชียงแสน

ส่วน
ราชการ
4
5

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕9
๓6,152,380
46,๐๐๐,๐๐๐

4

21,000,000

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(อัตรา)
28
38

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประจา
(อัตรา)
หมายเหตุ
(อัตรา)
29
58 อัตรา
3
42
83 อัตรา

(ขนาดกลาง)

3

ทต.โยนก(ขนาดกลาง)

20

-

5

25 อัตรา

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ในทุกส่วนราชการแต่เทศบาล
ยังมีข้อบกพร่องด้านการพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ และปัญหาจากระบบเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศที่
ชะลอตัวลง ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงขึ้น ไม่สมดุลกับงบประมาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่า
แต่ทั้งนี้ในหลายๆ ภารกิจงาน เทศบาลได้มีการบริหารจัดการให้สามารถลดขั้นตอนการทํางาน ลดระยะเวลา
และลดปริ ม าณการใช้ กํ า ลั ง คนลงไปได้ ม าก โดยมอบหมายให้ บุ ค ลากร 1 คน สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
หลากหลาย ทําให้จํานวนบุคลากรที่มีอยู่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้
ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียง มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด จึง มีความจําเป็นต้องขอยุบเลิกกรอบอัตราว่าง
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา แต่ไม่มีการกําหนดตําแหน่ง เพิ่มแต่อย่างใดทั้ง นี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ให้ปฏิบัติงาน
ได้หลากหลายหน้าที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการของเทศบาลตาบลเวียง อ.เชียงแสน

8.1 โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่เทศบาลตําบลเวียง ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกล่ าว โดย
เทศบาลตําบลเวียง ได้กําหนดตําแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้รงกับภารกิจดังกล่าว และจาก
สภาพปัญหาของเทศบาลตําบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการตามอํานาจหน้าที่ดังนี้

สานักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่
ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ดังนี้
1.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจและปริมาณงานด้านงานผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องดูแลและให้บริการรวมแล้วประมาณ 800 คน งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว จัดทํารายงานต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียงด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชน
2.งานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบภารกิจด้านงานปูองกันและระงับโรคติดต่อ งานรักษาความ
สะอาดถนน หรือทางเท้าและที่สาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสุขภาพ เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานนิติการ รับผิดงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ
ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้องงานจัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายงานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติงาน
นิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆงานรับเรื่องร้อง
ทุกข์ และร้องเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีภารกิจและปริมาณงานด้านงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ งานเลขานุการผู้บริหาร
งานเลขานุการสภาเทศบาล งานประชุมผู้บริหาร งานประชุมสภาเทศบาล งานอื่นที่มิใช่อํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการใด
1.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจและปริมาณงานด้านเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ งานสํารวจ
และรายงานความเสียหายเมื่อเกิดเหตุ ประสานงานกับปูองกันภัยระดับอําเภอและจังหวัด งานรักษาความสงบ

งานเทศกิจ งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียง
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.3 งานแผนและงบประมาณ มีภารกิจที่รับผิดชอบด้านการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ งานควบคุม
ภายใน งานเตรียมงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ
1.4.งานเทศกิจ มีภารกิจที่รับผิดชอบด้าน งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจการการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายอานวยการ
2.1 งานธุรการ มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับหนังสือ
ลงทะเบียนหนังสือส่ง การรายงานข้อมูลต่างๆ การประสานงาน จัดทําฎีกาเบิกจ่ายของสํานักปลัด การพิมพ์
จัดพิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วาสาร แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการของสํานักปลัด งานถ่ายเอกสาร คัด
สําเนา ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักปลัด
2.2 งานการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล เช่น การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง การสรรหาบุคคลมาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน การเลื่อนระดับ การพัฒนาบุคลากร การจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับการออกจากราชการ การบันทึกระบบแผนอัตรากําลัง 3 ปี การบันทึกระบบเบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น การบันทึกข้อมูลระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น
2.3 งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบภารกิจงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
งานข้อมูลข่าวสาร งานถ่ายภาพและวีดีโอ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการจดทะเบียนการพิจารณาต่อใบอนุญาตและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตควบคุมการจัดทําทะเบียน ควบคุม ติดตาม ให้ผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เผยแพร่ ให้
คําแนะนํา ความรู้ ข่าวสาร ต้อนรับอํานวยความสะดวกการควบคุมการดําเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจําเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจําเป็น
จัดทํารายงานสถิติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.งานธุรการ มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับหนังสือ ลงทะเบียน
หนังสือส่ง การรายงานข้อมูลต่างๆ การประสานงาน จัดทําฎีกาเบิกจ่ายของกองคลัง การพิมพ์งาน การเก็บสถิติ
ของกองคลัง งานถ่ายเอกสาร คัดสําเนา ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์กองคลัง
2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบํารุงท้องที่งานสํารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม

งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชําระภาษี (ผ.ท. 4 และ 5)
งานจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้อง
งานจัดเก็บและดูแลบํารุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ
งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17)
งานการจัดทํารายงานประจําเดือนงานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบํารุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน งานบริการข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน
งานบริการข้อมูลผู้ชําระภาษี งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสําเนา งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษีงานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณ
จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5)งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคําร้อง
ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆงานพิจารณาการประเมินและกําหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใน
เบื้องต้น เพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีงานจัดเก็บและชําระรายได้
จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นงานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษี
ปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมชําระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจําทุกวัน
งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีงานเก็บรักษา และการนําส่งเงินประจําวัน
งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆงานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.งานพัฒนารายได้ มีภารกิจดังนี้ มีภารกิจเกี่ยวกับด้านการตรวจรับแบบแสดงรายการค้าร้องหรือค้า
ขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับช้าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดท้าทะเบียนและรายการ
ต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ
ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และน้าส่งเงินจึงกําหนดไว้
1.ฝุายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1.1 การเงินและบัญชี มีภารกิจเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ดังนี้ ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวด
ต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดท้ารายงานเงิน
รายจ่ายตาม งบประมาณของประจ้าเดือน จัดท้าประมาณการ รายได้รายจ่ายประจ้าปี พร้อมทั้งจัดท้าแผนการ
ปฏิบัติงาน ด้าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผล
และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น
1.2 งานพัสดุแลทรัพย์สิน มีภารกิจด้าน การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และ
บ้ารุงรักษา การท้าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส้าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทง
จ้าหน่ายพัสดุที่ช้ารุด การท้าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง งานพัสดุ
งานทะเบียน เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

1.งานธุรการ มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับหนังสือ ลงทะเบียน
หนังสือส่ง การรายงานข้อมูลต่างๆ การประสานงาน จัดทําฎีกาเบิกจ่ายของกองช่าง การพิมพ์ง าน การเก็บสถิติ
ของกองช่าง งานถ่ายเอกสาร คัดสําเนา ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์กองช่าง รับเรื่องราวและคําร้องต่างๆ
2.สาธารณูปโภค มีภารกิจรับผิดชอบงานด้าน การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้าเขื่อนและสิ่ง
ติดตั้งอื่นๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งาน
ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อม งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุงรักษา
ให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1.1 งานวิศวกรรม มีภารกิจและปริมาณงานด้านออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการ
ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบ
แปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 งานสถาปัตยกรรม มีภารกิจด้านงานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งาน
วางโครงการจัดทําผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ให้คําปรึกษาแนะนําด้านสถาปัตยกรรม งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างทางบ
สถาปัตยกรรม งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม งานสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ . งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงาน
ด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
1.3 งานผังเมือง มีภารกิจด้านงานจัดทําผังเมืองรวม งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ งานควบคุมแนวเขตถนน ทาง
สาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานสํารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
บก ทางน้ํา งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้คําปรึกษาด้านผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผัง
เมืองรวม
กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานธุรการ มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับหนังสือ
ลงทะเบียนหนังสือส่ง การรายงานข้อมูลต่างๆ การประสานงาน จัดทําฎีกาเบิกจ่ายของการศึกษา การพิมพ์
โครงการของการศึกษา งานถ่ายเอกสาร คัดสําเนา ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์กองการศึกษา
2.งานการเงินและบัญชี มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับ จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและ
บัญชีในกองการศึกษา จัดทําฎีกาเบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจ่าย เพื่อให้งานเป็น ไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปูาหมายที่กําหนด รวบรวมรายละเอียดการจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปี ของกองการศึกษา และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน ดําเนินการรับ-จ่ายเงินของกองการศึกษา ตาม
หลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การ ดําเนินการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน ทําหนังสือ
โต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน

และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ ท้านุบ้ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน้ามาพัฒนาการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีภารกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา จัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน งานสนับสนุน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
ประชุมและประสานงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุม ครูและผู้ปกครอง งานส่งเสริมสนามเด็กเล่น
สํารวจความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนาม งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานสถิติ
ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอบรม สัมมนาทางการศึกษาแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3 งานกีฬาและนันทนาการ มีภารกิจด้านการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬาท้องถิ่นท้องที่
สามัคคี กีฬากลุ่มโรงเรียน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬา อสม. กีฬากลุ่มพัฒนาสตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการ
บัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตาม ระเบียบของทาง
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสภาพปัญหาของ เทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการแก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เทศบาลตําบลเวียง จึงได้กําหนดงานโครงสร้างไว้ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
สานักปลัด
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานแผนและงบประมาณ
ฝ่ายอานวยการ
-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานประชาสัมพันธ์
--

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
1.สานักปลัด
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-งานนิติการ*
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานเทศกิจ*
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานแผนและงบประมาณ
ฝ่ายอานวยการ
-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานประชาสัมพันธ์
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว*

หมายเหตุ

*กําหนดงานเพิ่ม จํานวน
3 งาน ตามยุทธศาสตร์
ทต.เวียง(เอกสารแนบท้าย)

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
2.กองคลัง
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-งานพัฒนารายได้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
3.กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานผังเมือง
4.กองการศึกษา
ฝุายบริหารการศึกษา
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานกิจกรรมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
-งานกีฬาและนันทนาการ
5.หน่วยตรวจสอบภายใน
-งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
2.กองคลัง
-งานธุรการ*
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-งานพัฒนารายได้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
3.กองช่าง
-งานธุรการ*
-งานสาธารณูปโภค*
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานผังเมือง
4.กองการศึกษา
-งานธุรการ*
-งานการเงินและบัญชี*
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานกิจกรรมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
-งานกีฬาและนันทนาการ
5.หน่วยตรวจสอบภายใน
-งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
*กําหนดงานเพิ่ม
จํานวน 1 งาน
ตามยุทธศาสตร์ ทต.เวียง
(เอกสารแนบท้าย)

*กําหนดงานเพิ่ม
จํานวน 2 งาน
ตามยุทธศาสตร์ ทต.เวียง
(เอกสารแนบท้าย)

*กําหนดงานเพิ่ม
จํานวน 2 งาน
ตามยุทธศาสตร์ ทต.เวียง
(เอกสารแนบท้าย)

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตําบลเวียง ได้ทําการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและจัดทํากรอบโครงสร้าง
อัตรากําลังใหม่แล้ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในอนาคตว่าในระยะ 3
ปีต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จํานวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเท่าใด จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน
และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลเวียง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดังนี้

ในเอกเซล............................................................................................................................

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่หน้านี้ไปไม่เอาเป็นของเดิม
ในเอกเซล............................................................................................................................
ส่วนราชการ

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

นักบริหารงานเทศบาล 8
(ปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานเทศบาล 7
(รองปลัดเทศบาล)
สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป 7
(หัวหน้าสํานักปลัด)
นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป)
นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝุายอํานวยการ)
นักพัฒนาชุมชน 7ว
บุคลากร 3-5/6
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 3-5/6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 2-4/5
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2-4/5
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1
1(ว่างเดิม)

อัตราตําแหน่งที่คาดว่า
อัตรากําลังคนเพิ่ม/ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
1
1

1

1

-

-

-

ปรับขนาดกลาง

1(ว่างเดิม)

หมาย
เหตุ

7/2555
26/6/55

1

1

1

-

-

-

ปรับขนาดกลาง

7/2555
26/6/55

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

-

-

-

ยุบเลิก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แม่ครัว(ผู้มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ส่วนราชการ
กองคลัง
นักบริหารงานคลัง 7
(ผู้อํานวยการกองคลัง)
นักบริหารงานคลัง 6
(หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6
นักวิชาการพัสดุ 3-5/6
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7
(ผู้อํานวยการกองช่าง)
นักบริหารงานช่าง 6
(หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง)
วิศวกรโยธา 3-5/6
นายช่างโยธา 2-4/5/6
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา 7
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา 7
(หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา 6
(หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา 3-5/6

2
1
1

2
1
-

2
1
-

2
1
-

13

13

13

13

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

-1

-

-

-

-

-อัตราตําแหน่งที่คาดว่า
อัตรากําลังคนเพิ่ม/ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
2558 2559 2560 2558 2559 2560

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

-1

-

-

1
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-1
-

-

-

1

2

2

2

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ยุบเลิก

หมาย
เหตุ

ยุบเลิก
ยุบเลิก 1

กําหนด
เพิ่ม

11/2557
26/8/57

-

1

1

1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1(ว่างเดิม)

1

1

1

-

-

-

ปรับขนาดกลาง

1

กําหนด
ใหม่
ปรับปรุง

7/2555
26/6/55

1

1

1

-

-

-

8/2557
24/6/57

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

+1

-

กําหนด
ใหม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

-ส่วนราชการ
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก
ครู(คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผชู้ ่วย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคํา
ครู(คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลาว
ครู(คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกี๋ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผชู้ ่วย)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6
รวม

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

อัตราตําแหน่งที่คาดว่า
อัตรากําลังคนเพิ่ม/ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
2558 2559 2560 2558 2559 2560

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

4

2

2

2

-2

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1
61

1
57

1
58

1
58

-4

+1

-

หมาย
เหตุ

ยุบเลิก

ข้อ 8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
1. กาหนดตาแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสบรวก หมู่ 2 บ้าน
เวียงเหนือ หมู่ 3 บ้านเวียงใต้ หมู่ 4 บ้านวังลาว หมู่ 5 บ้านสบคํา หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ หมู่ 7 บ้านเชียงแสน
น้อย หมู่ 8 บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 9 บ้านปุาสักหางเวียง และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างตามโครงสร้าง 4 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาและหน่วย
ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มิได้กําหนดไว้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ และตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียง
ด้านการบริหารจัดการ จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
2. กาหนดตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล) เนื่องจากเป็นผู้ช่วยปลัดเทศบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงเป็นการแบ่งเบาภาระของปลัดเทศบาลและตามที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย
และตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลาง จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา (เป็นตําแหน่งว่างเดิมจากการปรับเป็น
เทศบาลขนาดกลาง ตามมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555)
3. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารงานของสํานักปลัด จํานวน 2 ฝุาย 1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 2. ฝุายอํานวยการและเป็นผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสํานักปลัดและตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลางจึงกําหนดไว้ จํานวน
1 อัตรา (เป็นตําแหน่งว่างเดิมจากการปรับเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 26
มิถุนายน 2555)

4. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารงานของ ฝุายบริหารงานทั่วไปสํานักปลัด ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผนและงบประมาณ และเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝุายบริหารงานทั่วไปสํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียง จึงกําหนด
ไว้ จํานวน 1 อัตรา
5. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
การบริหารงานของ ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝุาย
อํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียง จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
6. กาหนดตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจและปริมาณงานด้านงานผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องดูแลและให้บริการรวมแล้วประมาณ 730 คน งานส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว จัดทํารายงานต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต้าบลเวียงด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
6. กาหนดตาแหน่ง บุคลากร เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
เช่น การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การสรรหาบุคคลมาบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การเลื่อนระดับ การพัฒนาบุคลากร การจัดทํา
ทะเบียนประวัติการรับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การบันทึกระบบแผนอัตรากําลัง 3
ปี การบันทึกระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น การบันทึกข้อมูลระบบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
7. กาหนดตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ งานควบคุมภายใน งานเตรียมงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ จึง
กําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
8. กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือส่ง การรายงานข้อมูลต่างๆ การ
ประสานงาน การประชุมสัมมนา ด้านการเตรียมวาระการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
9. กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย อุทกภัย ดินโคลน
ถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ งานสํารวจและรายงานความเสียหายเมื่อเกิดเหตุ ประสานงานกับปูองกันภัยระดับ
อําเภอและจังหวัด งานรักษาความสงบ งานเทศกิจ งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียงด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย จึง
กําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
10. กําหนดตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงมีภารกิจเกี่ยวกับงาน
ให้บริการทางสาธารณสุข โดยให้บริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้คําแนะนําช่วยเหลือสงเคราะห์ให้
ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่ง
รวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก และงานทันตสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสุขาภิบาล การควบคุม
ปูองกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทาง

สาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและ
ข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตาม
และรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ การให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียงด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตประชาชน จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
11. กาหนดตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
การบริหารงานของกองคลัง จํานวน 1 ฝุายคือ 1. ฝุายบริหารงานคลังและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในกองคลัง และตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลางจึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
12. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารงานของฝุายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝุาย
บริหารงานคลังของเทศบาลตําบลเวียง จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
13. กาหนดตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชี ดังนี้ ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดท้ารายงานเงินรายจ่ายตาม งบประมาณของประจ้าเดือน จัดท้าประมาณ
การ รายได้รายจ่ายประจ้าปี พร้อมทั้งจัดท้าแผนการปฏิบัติงาน ด้าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และ
จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
14. กาหนดตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบ้ารุงรักษา การท้าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส้าคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ้าหน่ายพัสดุที่ช้ารุด การท้าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง งานพัสดุ งานทะเบียน เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จึงกําหนดไว้ จํานวน 1
อัตรา
15. กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจรับแบบแสดงรายการค้าร้องหรือค้าขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับช้าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน
และลงบัญชี จัดท้าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และน้าส่งเงินจึงกําหนดไว้
จํานวน 1 อัตรา
16. กาหนดตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารงานของกองช่าง จํานวน 1 ฝุายคือ 1. ฝุายแบบแผนและก่อสร้างและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในกองช่าง และตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลาง จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
17. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานของ ในฝุายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
งานผังเมือง และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝุายแบบแผนและก่อสร้างจึง
กําหนดไว้จํานวน 1 อัตรา (เป็นตําแหน่งว่างเดิม ตามมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557)
18. กาหนดตาแหน่ง วิศวกรโยธา เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจและปริมาณงานด้านออกแบบ
คํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ให้คําปรึกษาแนะนําและบริการ
เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต้าบลเวียงด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา
19. กาหนดตาแหน่ง นายช่างโยธา เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เกี่ยวกับงานโยธา การช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบ้ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า ช่องน้้า อาคาร ท่าเทียบเรือ ปฏิบัติงานส้ารวจต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ส้ารวจทางเพื่อการก่อสร้างส้ารวจและทดลองวัสดุ ส้ารวจข้อมูลการจราจร ส้ารวจทางอุทก
วิทยา ส้ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค้านวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการส้ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา

20. กาหนดตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารงานของกองการศึกษาจํานวน 1 ฝุายคือ 1. ฝุายบริหารการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แห่ง และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างในกองเทศบาลตําบล
เวียง และโครงสร้างเทศบาลขนาดกลางจึงกําหนดไว้ จํานวน 1 อัตรา (เป็นตําแหน่งว่างเดิมจากการปรับเป็น
เทศบาลขนาดกลาง ตามมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555)
21. กาหนดตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) เนื่องจากต้องรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานของ ฝุายบริหารการศึกษา ประกอบด้วยงานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝุายบริหาร
การศึกษา จึงกําหนดไว้ จํานวน 2 อัตรา (เป็นตําแหน่งว่างเดิม 1 อัตรา ตามมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 8/2557 วันที่
24 มิถุนายน 2557)
22. กาหนดตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของประชาชน งานสนับสนุน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน ประชุมและประสานงาน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุม ครูและผู้ปกครอง งานส่งเสริมสนามเด็กเล่น สํารวจความปลอดภัย
ของเครื่องเล่นสนาม งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0งานสถิติ ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดอบรม สัมมนาทางการศึกษาแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23. กาหนดตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจํานวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก จํานวนเด็กนักเรียน 55 คน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสบคํา จํานวนเด็กนักเรียน 43 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลาว จํานวนเด็กนักเรียน 17 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกี๋ยง จํานวนเด็กนักเรียน 43 คน
24. กาหนดตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียง มีภารกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี
การจัดเก็บรักษาพัสดุใน คลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้อง
ตาม ระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
การยุบเลิกตาแหน่ง
1.ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เนื่องจากภารกิจด้านกิจการสภา งานรับรอง งานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ งานจัดเตรียมและเรียบเรียงเรื่องเสนอที่ประชุม ผู้บริหาร และประชุมสมาชิกสภา งานเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติและรายงานข้อมูล งานติดต่อประสานงาน งานจัดพิมพ์เอกสาร วารสารต่างๆ ได้ปรับเกลี่ยและมอบหมาย
ให้ เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นการคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้ าน
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40

2.ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เนื่องจากได้ปรับเกลี่ยงานด้านการเงินและบัญชีให้ นักวิชาการเงิน
และบัญชีเป็นโดยมีพนักงานจ้างทั่วไปเป็นผู้ช่วยและรับผิดชอบ และเป็นการคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1).เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน)
คนละ
2558 2559 2560
1. นักบริหารงานเทศบาล 8
1
28,930 347,160 14,040 14,280 14,640
(ปลัดเทศบาล)
2 นักบริหารงานเทศบาล 7
1
30,590 367,080 13,920 13,920 13,920
(รองปลัดเทศบาล)
หมายเหตุ :ในปี 2558,2559,2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
2).สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียง มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 14 ตาแหน่ง 27 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน)
คนละ
2558 2559 2560
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นักบริหารงานทั่วไป 7
(หัวหน้าสํานักปลัด)
นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป)
นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝุายอํานวยการ)
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6
บุคลากร 3 – 5 / 6 ว
เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบาย
และแผน 3-5/6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3-5/6
เจ้าพนักงานธุรการ 3
เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 3
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2-4/5
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

30,590

367,080 13,920 13,920 13,920

1

19,970

239,640 9,720 10,080 10,440

1

20,780

249,360 10,080 10,440 10,560

1
1
1

37,410
20,225
20,225

448,920 13,320 13,320 15,240
242,700 8,580 8,520 8,220
242,700 8,580 8,520 8,220

1

20,225

242,700

1
1

13,070
13,570

1
2

0

0

0

156,840 6,000
162,840 5,880

5,880
6,000

6,000
6,000

16,580

198,960 7,080

6,960

6,780

12,070

289,680 6,120 11,880 12,360

12
13
14

2

1

12,400

148,800 6,000

1
13

9,400
9,000

112,800
117,000

0
0

ปี 2558 มีความต้องการ ยุบเลิก 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
ขั้นต่า
ขัน้ สูง
(1)
(2)

ที่
1.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน
แม่ครัว(ผู้มีทักษะ)
คนงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6
แม่ครัว(ผู้มีทักษะ)

1
1

-

6,240

6,480

0
0

0
0

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12

-

ยุบเลิก
ยุบเลิก

หมายเหตุ :ในปี 2559,2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
3) กองคลัง มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 11 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1

นักบริหารงานคลัง 7
(ผู้อํานวยการกองคลัง)
นักบริหารงานคลัง 6
(หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6
นักวิชาการพัสดุ 5
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2-4/5

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คนงานทั่วไป

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558 2559 2560

1

27,480 329,760 12,960 13,440 13,320

1

22,920 275,040 10,800 10,920 11,160

1
1
1
1

20,225
18,950
15,610
16,580

242,700
227,440
187,320
198,960

8,580
8,520
7,560
0

8,520
8,880
7,680
0

8,220
8,880
8,040
0

1
2

12,640 151,680
11,500 276,000

6,120
-

6,360
5,520

6,600
5,760

1
1
1

12,400 148,800
10,070 120,840
9,000 108,000

6,000
4,920
0

6,240
5,040
0

6,480
5,280
0

ปี 2558 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ยุบเลิก 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
(คน)
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ที่ต้องตั้งไว้
ระดับ 2
ระดับ 5
(1) + (2) / 2 x 12
(1)
(2)

1.

2
3

1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 – 4 /5
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป

1
1

-

-

ยุบเลิก
ยุบเลิก
108,000

หมายเหตุ :ในปี 2559,2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
4) กองช่าง มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน) คนละ
2558 2559 2560
1
2
3
4
5

นักบริหารงานช่าง 7
(ผู้อํานวยการกองช่าง)
นักบริหารงานช่าง 6
(หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง)
นายช่างโยธา 6
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

24,490 293,880 11,760 11,880 12,240

1

23,235 278,820 10,740 10,740 10,740

1
1
1

16,570 198,840 8,880 9,000 9,000
12,640 151,680 6,120 6,360 6,600
12,640 151,680 6,120 6,360 6,600
ปี 2558 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
(คน)
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ที่ต้องตั้งไว้
ระดับ 3
ระดับ 6
(1) + (2) / 2 x 12
(1)
(2)
1.

1

วิศวกรโยธา 3-5/6

7,140

33,310

242,700

หมายเหตุ :ในปี 2559,2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
5) กองการศึกษา มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 8 ตาแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน) คนละ
2558
2559 2560
1
2
3
4
5
6
7
8

นักบริหารการศึกษา 7
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา 7
(หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา 6
(หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

1

30,590 367,080 13,920 13,920 13,920

1

30,590 367,080 13,920 13,920 13,920

1

20,780 249,360 10,080 10,440 10,560

1
3
2
2
2

11,500 138,000 5,520
17,770 639,720
0
15,800 379,200
0
10,890 261,360
0
9,000 216,000
0
ปี 2558 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่ม
ปี 2559 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

5,760
0
0
0
0

6,000
0
0
0
0

ที่

ตาแหน่ง

จานวน
(คน)

เงินเดือน
ขั้นต่าระดับ
3(1)

เงินเดือน
ขั้นสูง
ระดับ 6(2)

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12

1.

นักวิชาการศึกษา 3-5/6

1

7,140

33,310

242,700

หมายเหตุ :ในปี 2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
6) หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน) คนละ
2558 2559 2560
1

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6

1

20,225 242,700 8,580 8,520

8,220

หมายเหตุ :ในปี 2558,2559,2560 ไม่มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น
7) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่
1

ปี 2558
36,165,880 บาท

ปี 2559
37,974,174 บาท

ปี 2560
39,872,882 บาท

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณราจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไป
เพิ่ม 5%

9. ภาระค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอืน่

อยู่ในเอกเซล ชื่อแฟ้ม ภาระค่าใช้จ่ายคานวณอัตโนมัติ
จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ที

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อสายงาน

สานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 6
บุคลากร 3 – 5 / 6 ว
นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 – 4 /5
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1-3/4
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

6
3-5/6ว
3-5/6ว
2-4/5
1-3/4

1
1
1
2
1
1
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2558 2559 2560 2558 2559 2560

จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)

1
1
1
1

244,320
192,360
139,440
114,600

1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1

+1
+1
-

+1
-

4

690,720

6

7

8

+2

+1

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
หมายเหตุ

2558

2559

2560

2558

2559

2560

+1
-

9,960
7,440
198,960
165,780
5,640
4,680

10,200
7,440
206,040
5,640
5,880
4,800

10,560
7,320
242,700
14,160
5,640
6,120
5,040

254,280
199,800
198,960
165,780
145,080
119,240

264,480
207,240
405,000
171,420
250,960
124,040

275,040
214,560
242,700
419,160
177,060
157,080
129,080

+1

392,460

240,000 291,540 1,083,140 1,423,140 1,614,680

ฯลฯ
(4) รวม
(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น
20 %
(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
(7) คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

8

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป 6)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานแผนและงบประมาณ
2.ฝ่ายอานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป 6)
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเจ้าหน้าที่

2.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.4 งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
1.1. งานการเงินและบัญชี
1.2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
1.3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง 6)
1.1. งานวิศวกรรม
1.2. งานสถาปัตยกรรม
1.3. งานผังเมือง

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 7)

1.ฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 6)
1.1. งานการศึกษาปฐมวัย
1.2. งานส่งเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
1.3. งานกีฬาและนันทนาการ

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
สานักปลัดเทศบาล
หมายเหตุ : แนวทางการจัดบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการปรากฏตามภาคผนวก
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
00-0101-001 นักบริหารงานเทศบาล
(ปลัดเทศบาล)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
7 00-0101-001 นักบริหารงานเทศบาล
(ปลัดเทศบาล)

สํานักปลัดเทศบาล

ระดับ
7

เงินเดือน หมายเหตุ

12. แนวทางการพัฒนาข้ าราชการหรือพนักงานส

ค าอธิ บ าย : ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกํา หนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า ง เพื่ อ
เพิ่ ม พู นความรู้ ทั ก ษะทั ศ นคติ ที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ไว้ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับการ
วางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ พี่เลี้ยง การมอบหมายงานที่ท้าทาย การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
01-0102-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

6

01-0102-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

6

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิน่
คาอธิบาย: ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) ประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น
1. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. ……………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
ฯลฯ

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1.งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
2.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.งานธุรการ
2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
3.งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
4.งานพัฒนารายได้
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง

3.งานนิติการ
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานเทศกิจ
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานแผนและงบประมาณ
2.ฝ่ายอานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1.งานธุรการ
2.งานสาธารณูปโภค
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1.1. งานวิศวกรรม
1.2. งานสถาปัตยกรรม
1.3. งานผังเมือง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1.1. งานการเงินและบัญชี
1.2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1.งานธุรการ
2.งานการเงินและบัญชี
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
1.1. งานการศึกษาปฐมวัย
1.2. งานส่งเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
1.3. งานกีฬาและนันทนาการ

2.3 งานประชาสัมพันธ์
2.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเภท

พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

จ้านวน

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(คุณวุฒ)ิ
12

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
๑4
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