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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ

อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตาํแหน่ง  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕  กาํหนดให้  

คณะกรรมการพนกังานเทศบาล   (ก.ท.จ.)  กําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล   ว่าจะมีตาํแหน่งใด  

ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด  ให้คาํนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรบัผิดชอบ  ลักษณะงาน

ท่ีต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลท่ีต้อง

จ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนกังานหรือลูกจ้างเทศบาล  เพื่อใช้ใน

การกาํหนดตาํแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ท้ังนี้  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)  กําหนด 

  ๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ในการประชมุครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๔๔  

เมื่อวนัท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๔  และ  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๔๕  เมื่อวนัท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  

๒๕๔๕ ได้มีมติเหน็ชอบประกาศกาํหนดการกําหนดตาํแหนง่พนักงานเทศบาลและกําหนดให้จัดทําแผน

อัตรากาํลังของเทศบาล  เพื่อเป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง  และการใช้ตาํแหน่งพนกังานเทศบาล  

โดยให้เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเหน็ชอบ  โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

อัตรากาํลัง  วิเคราะห์อํานาจหนา้ท่ีและภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์

การวางแผนการใช้คน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกาํหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาํหนด

ตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลังท่ีจัดทําขึ้นในครั้งแรก 

  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวดัเชียงใหม่  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ท่ีได้กําหนดไว้ตามมาตรฐานท่ัวไปตามข้อ  ๑.๑  และตามประกาศกาํหนด  ตามข้อ  ๑.๒  ซ่ึง

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ได้ให้ความเหน็ชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ 

ก.ท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๕  เมื่อวนัท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ใน

ฐานะประธานกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงนาม  เมื่อวนัท่ี  ๒๙  

พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  ๑.๔ จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว เทศบาลตาํบลยางเน้ิง จึงได้จัดทําแผนอัตรา 

กําลัง  ๓ ปี  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ขึ้น 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง   มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม 

ไม่ซํ้าซ้อน 

  ๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง มีการกาํหนดตาํแหน่ง การจัดอัตรากําลังโครงสร้าง

ให้เหมาะสมกบัอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญติัเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และตาม 

พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๒  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒.๓  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหน่งและการใช้ตาํแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างให้เหมาะสม 

  ๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการแผนการใช้อัตรากาํลัง        การพัฒนาบุคลากร

ของเทศบาลให้เหมาะสม 
 

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี 
  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  ซ่ึงมีนายกเทศมนตรี

ตําบลยางเนิ้ง  เป็นประธาน  เหน็สมควรให้จัดทําแผนอัตรากาํลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหา

ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ วิเคราะห์พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒    ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาลและสภาพ

ปัญหาของเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง 

  ๓.๒  กาํหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับ

ภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ๓.๓  กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จาํนวนตําแหน่ง  และระดับตาํแหน่ง  ให้

เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้าง

ความก้าวหน้า ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  

๓.๔  จัดทํากรอบอัตรากาํลัง  ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

ต้องไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจําป ี

  ๓.๕  ต้องการให้พนกังานเทศบาลทุกคน  ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
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๔.  สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
  ๔.๑  สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  มีด้วยกันหลายด้านท้ังน้ี

เนื่องมาจากลักษณะสภาพพ้ืนท่ี  สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร  เนือ่งจากรายได้ในการประกอบอาชีพ

น้อย  พอสรุปปัญหาตามสาขาพัฒนาได้ดังนี้ 

   ๔.๑.๑  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

    ๑)  ปัญหาแหล่งน้ําอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอ ในเขตเทศบาลส่วน

ใหญ่  ต้องอาศยัน้ําจากร้านค้าสําหรับอุปโภค  ท้ังนี้  เนื่องจากน้าํประปาท่ีราษฎรใช้บริการอยู่  และ

น้ําประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอสําหรับด่ืม  

น้ําบริโภคและน้ําใช้สําหรับการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากอําเภอ

สารภีเป็นพื้นท่ีดินร่วนปนทราย  มีปริมาณฝนตกน้อย  ประกอบกบัมีแหล่งน้ํา  คือ  ลําคลอง  สระน้าํ  

บ่อบาดาล  บ่อน้ําตื้น ฯลฯ  มีจาํนวนน้อย  ซ่ึงในฤดูแล้งปริมาณน้าํจะลดลงมาก  ทําให้ไม่เพียงพอต่อ

การเกษตร  ส่งผลให้ราษฎรบางครวัเรือนนาํน้ําประปาไปใช้ในการเกษตร  ทําให้น้าํประปาไม่เพียงพอ

ใช้ด้วย  ประกอบกับไม่มีแหล่งน้ําสําหรบัผลิตน้าํประปาให้เพียงพอได้ 

๒) ปัญหาการสร้างบูรณะสาธารณูปการ  ไฟฟ้า       

ถนนในเขตเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง    ประกอบด้วยถนนลาดยาง  ถนน 

ค.ส.ล.  ถนนลูกรังและหินคลุก  โดยส่วนใหญ่สามารถติดต่อภายในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง  แต่

ลักษณะสภาพการใช้โดยเฉพาะถนนลูกรังใช้ได้ไม่ดี  โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทําให้การ

สัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเปน็ไปด้วยความยากลําบาก 

การระบายน้าํ  โดยส่วนใหญ่ถนนภายในเขตเทศบาลจะมีระบบระบาย

น้ําจาํนวนน้อย ทําให้เกิดน้าํท่วมขังภายในหมู่บ้าน  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคม 

    ไฟฟ้า  ครวัเรือนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน  ถนนและซอย

ต่าง ๆ  บางซอยในเขตเทศบาลยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะติด ซ่ึงมีความจําเป็นต้องการให้มีการติดตั้ง

ไฟฟ้าในทุกสาย 
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   ๔.๑.๒  ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ๑)  ปัญหาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ถึงแม้ว่าเทศบาลจะมี

แหล่งน้ํา  เช่น  ลําคลอง  สระน้าํ  บ่อบาดาล   แต่ไม่สามารถกักน้าํไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอ  ส่งผลให้

เกษตรกรได้ผลิตผลทางการเกษตรต่าํ  มีรายได้จากการเกษตรท่ีน้อย 

    ๒)  ปัญหาราษฎรมีรายได้ต่ํา  ขาดท่ีดินทํากิน ราษฎรส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม  แต่ไม่มีพืชเศรษฐกิจหลัก  ซ่ึงทําให้ไม่มีรายได้ที่แนน่อน 

    ๓)  ปัญหาการขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็น

เครื่องต่อรองด้านเศรษฐกิจ  ผลิตภัณฑ์ไม่มีตลาดรองรับ แหล่งจําหน่ายมีน้อย และขาดการวางแผน

การตลาด 

   ๔.๑.๓  ปัญหาพัฒนาสังคม 

    ๑)  ปัญหาสุขภาพอนามยัของประชาชน  ราษฎรส่วนใหญ่ขาดการ

ดูแลเรื่องสุขภาพ  เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจท่ีดี  ขาดวัสดุอุปกรณ์ให้บริการด้านสาธารณสุข     

ในหมู่บ้านเช่น  เครื่องวัดความดัน  เครือ่งชั่งน้ําหนัก  กล่องพยาบาล  และขาดอุปกรณ์ในการออก

กําลังกาย  

    ๒) ปัญหาความร่วมมือของประชาชนในเขตเทศบาลกบักิจกรรมต่างๆ   

ท่ีเทศบาลจัดทํา  เช่น การแข่งขนักีฬาประชาชน  งานราชพิธีต่าง ๆ  จะมีจาํนวนประชาชนร่วมกิจกรรม

น้อย  

๓) ปัญหาของผู้สูงอายุ   เชน่ ขาดการดูแลจากญาต ิ ขาดสถานที่ใน 

การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ขาดอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ        ผู้สูงอายุไม่ได้รับการตรวจรกัษาอย่าง

ต่อเนื่อง และไม่สามารถตรวจรักษาได้ กรณีผู้ป่วยเร้ือรัง                                   

    ๔) ประชาชนในเขตเทศบาล  บางส่วน อ่าน – เขียนไม่ได้  ท้ังน้ี

เนื่องจากฐานทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวย  และขาดความสนใจทางการศึกษาเท่าท่ีควร 
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   ๔.๑.๔  ปัญหาการเมืองการบริหาร 

    ๑) ปัญหาด้านการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย เนื่องจาก 

ราษฎรมีรายได้น้อย  ไม่มีอาชีพหลัก  ทําให้ไม่สนใจทางด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้ง  ความรู้  ความ

เข้าใจในบทบาทของนักการเมือง 

    ๒)  ปัญหาด้านการบริหาร  เนื่องจากงบประมาณรายได้ของเทศบาล

มีจํานวนจาํกัด  ไม่เพียงพอต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ  ได้ตามความต้องการในแต่ละปี  ท้ังน้ี

เนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญมี่เนื้อท่ีกว้าง  จึงทําให้การจัดเก็บรายได้มีจํานวนน้อย 

   ๔.๑.๕  ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

    ๑)  ปัญหาสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล  เป็นพื้นที่แห้ง

แล้ง  ฤดูแล้งอากาศจะร้อนมาก และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ซ่ึงเทศบาลไม่มีสถานท่ีสําหรับ

พักผ่อนหย่อนใจ 

                      ๒)  ปัญหาขยะมูลฝอย มีการจัดเกบ็ขยะล่าช้า มีขยะทิ้งลงในลํา

เหมือง  มีขยะสัญจรท้ิงไวทํ้าให้มีกล่ินเหม็น มีขยะเปียกจากซากสัตว์ทําให้เหมน็  ส่วนใหญ่

เทศบาล จะเป็นผู้ดําเนินการ  โดยจ้างเอกชนเก็บขน และกาํจัด และมีบางครวัเรือนดําเนินการจัดเก็บ 

ทําลายเอง  เนื่องจากเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  มีพื้นที่ท่ีจะต้องรับผิดชอบในการกาํจัดขยะจาํนวนมาก   

ประกอบกับสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลไม่มีเป็นของตนเอง จึงส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายใน

การกาํจัด   

             ๓)  ปัญหาน้าํเสีย  บ่อน้ําตื้นทําให้มีปัญหาน้าํเสีย   ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมได้ต้ังในเขตเทศบาลจาํนวนมากขึ้น 

    ๔)  ปัญหาอ่ืน ๆ  ได้แก่ 

      -  เรื่องขยะไม่มีที่กาํจดัขยะทุกอย่างเช่นใบไม้        

      -  การเล้ียงสุกรเกิดปัญหาส่ิงปฎิกูล (ส่งกล่ินเหม็น) 

          -  ความสะอาดภายในหมู่บ้าน/สถานท่ีต่าง  ๆ 

  ๔.๒    ความต้องการของประชาชน 

           จากการออกสํารวจปัญหา/ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น  เพื่อสํารวจถึง

ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  ปรากฏว่า  ส่วนใหญ่จะมีความเห็นสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเทศบาล  ซ่ึงพอสรุปได้ดังน้ี 
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   ๔.๒.๑ ความต้องการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน  ราษฎรส่วนใหญ่มีความ

ต้องการให้เทศบาลดําเนินการ  คือ 

    ๑) ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้ตลอดปี  โดยเฉพาะ 

ถนนลูกรังในเขตเทศบาล  ต้องการปรับปรุงให้เป็นถนน ค.ส.ล. หรือลาดยาง 

    ๒) ด้านไฟฟา้ ควรมีการขยายไฟฟ้าสาธารณะไปท่ัวทุกซอยในเขต

เทศบาล 

    ๓)  พัฒนาด้านแหล่งน้าํกิน  น้าํใช้  น้าํเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอ  

รวมถึงการจดัระบบน้าํประปาให้มีคุณภาพ  สะอาด  และเพยีงพอสําหรับใช้ในฤดูแล้ง 

    ๔)  ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องระบบระบายน้าํให้ดีขึ้น 

    ๕)  ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายถนน  ขยายสะพาน  คอสะพาน  และ

ปากซอยท่ีแคบ 

    ๖) ปรับปรุง/ก่อสร้างระบบระบายน้าํในซอย/การขยายถนน ในเขต

เทศบาลให้มีความกว้างเสมอกัน 

   ๔.๒.๒  ความต้องการด้านเศรษฐกิจราษฎรส่วนใหญ่มีความต้องการให ้

เทศบาล ดําเนินการ  คือ 

    ๑)  สนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เพิ่มรายได้แก่ราษฎร  

เช่น  กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง  กลุ่มแปรรูปอาหาร  รวมท้ังจดัฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน  จัดอาชีพ

เสริมให้ผู้สูงอาย ุเช่น เล้ียงไก่ เลี้ยงปลา 

    ๒)  ต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจ

หลักแก่ราษฎร  เพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอน  รวมทั้งแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา

ราคาตลาดพชืผล 

    ๓)  การจัดงานประเพณี ควรเน้นการประชาสัมพันธ์และการวางแผน

ท่ีดี 

    ๔)  รณรงค์ให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล 

    ๕)  จัดตั้งสถาบันฝีมือแรงงาน 

    ๖)  ควรให้มีการตรวจมาตรฐานราคาของสินค้าที่จาํหน่าย 
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   ๔.๒.๓  ความต้องการด้านสังคมราษฎรส่วนใหญ่มีความต้องการ  ให้เทศบาล

ดําเนินการ  คือ 

    ๑)  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ให้มาก  โดยมี

การประชาสัมพนัธ์ให้ท่ัวถึง  เช่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การกีฬา  เป็นต้น 

    ๒)  ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  

ให้เพิม่มากขึ้น  ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  เช่น  การให้คําแนะนาํการใช้สาร

กําจัดยุงท่ีถูกวิธี  การรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ 

    ๓)  ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์คนชรา และจัดหา

อุปกรณ์เสริมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุเช่น ไม้เท้า รถเข็น ฯลฯ  และมีการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายท่ีุบ้าน จัดให้มีการตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง  หรือตรวจ

สุขภาพประจําปีให้แก่ผู้สูงอายุ   รวมท้ังส่งเสริมผู้สูงอายใุห้เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ  โดยมีของ

กํานัลเพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมตลอดป ี หรืออาจจัดหาผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ถ่ายทอดแก่ผู้สูงอายุ   รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติแก่ผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการ

ออกกําลังกาย 

    ๔) สนับสนุนองค์กรและกลุ่มต่างๆ  ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหา

ท้องถิ่น 

    ๕)  มีการรับเด็กท่ีมีฐานะยากจน/ให้ทุน/อาหารกลางวนัแก่เด็กยากจน 

    ๖) รณรงค์ให้เยาวชนรัก / ใช้ภาษาพื้นเมืองแต่งกายแบบพื้นเมืองมาก

ยิ่งขึ้น 

    ๗)  ควรปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้ดี 

   ๔.๒.๔  ความต้องการด้านการเมืองการบริหารราษฎรส่วนใหญ่มีความ 

ต้องการให้เทศบาลดําเนินการ  คือ 

    ๑)  เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลท่ีมีคุณภาพ    ให้แก่ประชาชนอย่าง 

กว้างขวาง  เพื่อให้สามารถนาํไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

            ๒)  ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณสําหรบัการพฒันาเพิ่มมากขึ้น 
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    ๓)  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง       แก่สมาชิก

สภาเทศบาลและราษฎรโดยท่ัวกนั 

    ๔)  มีการป้องกันอันตรายจากไฟไหม้  หรือภัยธรรมชาติอย่างมีระบบ 

    ๕)  พนักงานเทศบาลควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ 

    ๖)  ขยายฐานการเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมให้ท่ัวถึง  และมกีารสํารวจ

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  ดําเนินการภาคสนามขยายฐานภาษี  พฒันาการจัดเก็บข้อมูล 

    ๗)  มีการออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านทุกชุมชน 

    ๘)  จัดสวัสดิการแก่พนกังานเทศบาลตามสิทธิอันพึงได้ท่ีชอบธรรม 

    ๙)  มีการสํารวจปัญหา  ความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ 

    ๑๐)  ควรเพิ่มประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าใจกิจกรรมของเทศบาล 

   ๔.๒.๕  ความต้องการด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  ราษฎรส่วน

ใหญ่มีความต้องการให้เทศบาลดําเนินการ  คือ 

    ๑) ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่วนร่วมต่าง ๆ  ในด้านการรณรงค์

รักษาความสะอาด  และดูแลส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านดูแล

รักษาต้นไม้ 

    ๒)  มีการจัดสวนสาธารณะ  สวนหย่อม  หรือสภาพภูมิทัศน์ต่าง ๆ  

สําหรับให้ราษฎรได้พักผ่อนหย่อนใจ  ปลูกไม้ริมถนนสายเชียงใหม่ – ลําพนู  และถนนในซอยต่าง ๆ  

ในเขตเทศบาล พร้อมท้ังขดุลอกคูคลอง  ลําเหมือง  รางระบายน้าํ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํเสีย 

    ๓)  ควบคุมดูแลการก่อสร้างท่ีอยู่ติดกับถนน 

    ๔)  ควรจะมีการล้างทําความสะอาดถนนอยู่เสมอ 

    ๕)  ควรจะมีการชาํระล้างทําความสะอาดจุดวางถังขยะ  โดยเฉพาะ

ตามสี่แยกสําคัญและมีการทําความสะอาดถังขยะ 

    ๖)  มีมาตรการลงโทษ/ควบคุมผู้ท้ิงขยะอย่างจริงจัง 

    ๗)  เพิม่ปริมาณถังขยะและรถเก็บขยะ 

    ๘)  ปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    ๙) เพิม่ประสิทธิภาพการประชาสมัพันธ์ประชาชนพ่อค้า  แม่ค้าแยก

ขยะและท้ิงขยะให้ถกูท่ี 
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    ๑๐)  รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณสองฝ่ังถนน 

สายเชียงใหม่ – ลําพนู  ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้น่ามอง 

    ๑๑)  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน “ลดปริมาณขยะ” 

    ๑๒)  ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บขยะ / 

กําจัดขยะมูลฝอย 

    ๑๓)  ดูแลสภาพแวดล้อมลําเหมืองสาธารณะให้สะอาด 

    ๑๔)  ปรับปรงุก่อสร้างท่อระบายน้าํ 

    ๑๕) รณรงค์กวดขนัให้มีการติดตั้งถังดักไขมนัและถังบําบัดน้ําเสีย 

ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้าํสาธารณะ 

    ๑๖)  ต้องการสวนสาธารณะท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

    ๑๗)  ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม 

  

  ในการศึกษาวิเคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  ศกัยภาพ  และข้อจาํกดัในการพัฒนาของ

เทศบาลตาํบลยางเนิ้งน้ัน  ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สวอท  (SWOT  Analysis)  SWOT  เป็นคําย่อใน

ภาษาอังกฤษ 

  S  =  Strengths  หรือจุดแข็ง  หมายถึง  ปัจจัยภายในต่างๆ   ท่ีช่วยให้การพฒันาใน

ระยะยาวของเทศบาลตําบลยางเนิ้งประสบผลสําเร็จ 

  W  =  Weaknesses  หรือจุดอ่อน  หมายถึง  ปัจจัยภายในต่างๆ  ท่ีหากไม่ได้รบัการ

แก้ไขอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  และทําให้การพฒันาอาจ

ไม่ประสบผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไว้ 

  O  =  Opportunities  หรือโอกาส  หมายถึง  ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาในระยะยาวของเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  ปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

เทศบาลจะต้องติดตาม  คาดคะเน  และหาโอกาสท่ีจะนาํเอาปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้นมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาวให้มากท่ีสุด 

  T  =  Threats  หรือภัยคุกคาม  หมายถึง  ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัด

ต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นผลเสียต่อการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
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SWOT  Analysis  เป็นเทคนิคท่ีใช้กันมากในการบริหารธรุกิจ  และต่อมาได้ถูกนาํมาใช้

โดยส่วนราชการหลายแห่งในการวิเคราะห์ศักยภาพ  โอกาส  และข้อจาํกัดของการพัฒนา เชน่ การ

จัดทํายุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น  การนําเอา

เทคนิคการวิเคราะห์แบบสวอทมาใช้ในการประเมินศกัยภาพ  ความพร้อมและปัจจัยเกื้อหนุน  และ

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาลตาํบลยางเน้ิง  นอกจากจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและ

มองเห็นภาพได้ชัดเจนอีกด้วย 

  เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  ได้นําหลักการดังกล่าวมาดําเนินการวางแผน  ซ่ึงจากการใช้

เทคนิค สวอทวิเคราะห์สถานการณ์ของเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  ในการจัดทําแผนชมุชนในเขตเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง  จาํนวน  ๘  หมู่บ้าน    ซ่ึงได้สรุปผลการวิเคราะห์ท้ังหมด    ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (Strengths) 

  ๑.  มีประเพณี  วฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม  อาทิเช่น  มีวงดนตรีพื้นเมือง 

  ๒.  มีต้นยางใหญ ่ ท่ีสวยงามประดับด้วยดอกเอื้อง  หนาทึบ  สองข้างถนนมีแห่งเดียว

ในโลก และถือเป็นถนนสายประวตัิศาสตร์ 

  ๓.  ใกล้ตวัจังหวัด  การคมนาคมสะดวก  มีการขยายถนนหลายสาย 

  ๔. ราษฎรตืน่ตวัมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประชาชนให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมจํานวนมาก 

  ๕.  มีการเพาะปลูก  มีการทําการเกษตรทุกประเภท  อาทิเช่น  อ้อย  ลําไย  พืชผัก

สวนครวั  ฯลฯ 

  ๖.  มีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผาหลายแห่ง 

  ๗.  มีส่วนราชการ  อาทิเช่น  สถานีตํารวจภธูรอําเภอสารภี  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของ

เทศบาล 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 

  ๑.  กลุ่มอาชีพมีหลายกลุ่ม  แต่ไม่มีความเข้มแข็ง    ยังไม่มีความชดัเจนในการบริหาร

กิจการของแต่ละกลุ่มอาชีพ 

  ๒.  ผังเมืองยังไม่ดีพอ  เกิดปัญหาน้าํท่วมบ่อย  ระบบน้ําประปาไม่ท่ัวถึง 

  ๓.  มีปัญหาส่ิงแวดล้อม  ขยะ  มลภาวะทางอากาศ 

  ๔.  การจราจรแออัด  ขาดความร่วมมือจากคนบางกลุ่ม 

  ๕.  ขาดแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเกษตร 
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  ๖.  ขาดตลาดรองรับในสินค้าทางการเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์  OTOP 

  ๗.  กลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง  ยังไม่มีความสามคัคีกัน 

  ๘.  ขาดสถานที่ในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกนั 

  ๙.  ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด 

  ๑๐. เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายเชียงใหม ่– ลําพนู และบริเวณส่ีแยก/สามแยก  บ่อยครั้ง 

  ๑๑.  การตัด/ขยายถนน  ทําให้การรวมตัวของชุมชนยากขึ้น 
 

โอกาส (Opportunities) 

  ๑.  อยู่ใกล้ตวัจังหวัด  ซ่ึงเป็นศนูย์กลางในหลาย ๆ  ด้าน 

  ๒.  จังหวัดส่งเสริมให้ทําเมืองน่าอยู ่

  ๓.  เชียงใหม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  และเป็นที่รูจ้ัก 

  ๔.  สารภีมีพืชเศรษฐกิจท่ีขึ้นชื่อ (ลําไย) 

  ๕.  มีลําเหมืองสายใหญ่คือลําเหมืองพญาคํา  และลําเหมืองร้างอยู่อีกหลายสาย  ท่ี

ยังไม่ได้รับการพัฒนาสําหรบัใช้ในการผันน้าํเข้าสู่การเกษตร 

  ๖.  มีโรงเรียนท้ังของภาครัฐ/เอกชน  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหลายแห่ง 

  ๗.  มีตลาดสดต้ังอยู่ในเขตเทศบาล  ๒  แห่ง และตลาดนัด  จาํนวน  ๒  ครั้ง  ในวนั

พฤหัสบดีและวันอาทิตย์ 

๘.  มีการขยายถนนสายเศรษฐกิจ  ตดัผ่านเขตเทศบาล  ทําให้มีการใช้ประโยชน์ใน

ท่ีดินบริเวณถนนตัดผ่าน 

  ๙.  วัดยังเป็นศูนย์กลางของประเพณ ี วฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม 

  ๑๐. ส่วนราชการท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  สามารถมีการประสานงานขอความช่วยเหลือได้

ง่ายข้ึน 
 

ข้อจํากัด/ภัยคุกคาม  (Threats) 

  ๑.  งบประมาณมีน้อย 

  ๒.  พื้นท่ีอ่ืนมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากกว่า 

  ๓.  ผลิตภณัฑ์ในพื้นที่อ่ืนมีหลากหลายกว่า 

  ๔.  มีการแข่งขันกันประกอบอาชีพ 

  ๕.  การบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจัง  เช่น  การรุกล้าํท่ีดินของรัฐ 
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  ๖. ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ขาดการส่งเสริม  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม 

  ๗.  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด/การส่งออก 

  ๘.  หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

  ๙.  การแจ้งข้อมูลทางด้านคนยากจน/ข้อมูลจากการสํารวจ จปฐ.  ยังไม่มีความชัดเจน

และเป็นข้อมลูที่เป็นจริง  ทําให้ยากต่อการให้ความช่วยเหลือ 

  ๑๐. ไม่มีสถานที่สําหรับก่อสร้างเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมของชมุชนต่าง ๆ  
 

๕.  ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

(๑) การจัดให้มีบํารุงรักษาทางบก  ทางน้าํ  และทางระบายน้ํา 

(๒) การสาธารณปูโภคและการสร้างอื่น ๆ   

(๓) การสาธารณปูการ 

(๔) การควบคุมอาคาร 
(๕) การผังเมือง 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

(๑) การจัดการศึกษา 

(๒) การส่งเสริมกีฬา 
(๓) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครวั  และการรกัษาพยาบาล 

(๔) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผู้ด้อยโอกาส 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชมุชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจท่ี 

เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๓) การส่งเสริมการสนับสนนุการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ     
ทรัพย์สิน 
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(๔) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกีย่วกับที่อยู่อาศัย 

(๕) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั 

 โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  

๕.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

มีภารกิจที่เกีย่วข้องดังนี้ 

(๑) บํารุงส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๒) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 

(๓) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจ 

ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

(๑) การจัดการ การบํารุงรกัษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 

(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 

(๓)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๕.๖ ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี  และภูมิปัญญาท้องถิน่  มี

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(๑) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี 

      ของท้องถิ่น 

(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
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๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ 
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง 

๑.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

๒.  ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้าํ 

๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน  

  และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย 

  ส่ิงปฏิกูล 

๔.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

๕.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

๖.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

๗. หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทย 

หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

 

๑.  ให้มีน้าํสะอาดหรือการประปา 

๒.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

๓.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

๔.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

๕.  บํารุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 

๖.  ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์และรกัษา 

      คนเจ็บไข้ 

๗.ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

๘.  ให้มีและบํารุงทางระบายน้าํ 

๙.  เทศพาณิชย์ 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบ 

     อัตรากําลัง 
  เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  ได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕  ส่วน  

ดังน้ี 

๑. สํานกัปลัดเทศบาล 

๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

๕. กองการศึกษา 
และกําหนดกรอบอัตรากาํลัง  ในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)  

จํานวน ท้ังส้ิน  ๗๖  อัตรา   แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลตําบลยางเนิ้งมีภารกิจ และปริมาณงานท่ี

เพิม่มากขึ้นจาํนวนมากในส่วนราชการ และมีความต้องการใช้บุคลากรในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มข้ึน แต่

เนื่องจากการจัดทํากรอบอัตรากําลัง  ๓  ปี  จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่

เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ดังนั้น  เทศบาลฯ  จึงต้อง มีการกําหนด

โครงสร้าง และกาํหนดกรอบอัตรากาํลังในแผนอัตรากําลัง ๓  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๗) เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐  ของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมท้ังให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหนา้ท่ี เพื่อที่จะให้เทศบาล

ตําบลยางเนิ้งสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลฯ รวมท้ังตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

๘. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาํบลยางเนิ้งดังกล่าว  เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  มีภารกิจ

อํานาจหน้าท่ีท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ   ดังน้ี 

 

 

 



- ๑๖ - 

  ๘.๑  เปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากําลงัปัจจบุนั  กบัโครงสรา้ง

ตามแผนอัตรากําลังใหม ่

โครงสรา้งตามแผนอัตรากําลงัปจัจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตรากําลงัใหม่ หมายเหตุ 

สํานักปลัดเทศบาล 

๑. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

     - งานธุรการ 

     - งานการเจ้าหน้าที่ 

     - งานทะเบียนราษฎร 

     - งานบัตรประจาํตวัประชาชน 

     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   

     - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

     ความมั่นคง 

 

 

 

๒. ฝ่ายพฒันาชุมชน 

   - งานพฒันาชมุชน 

   - งานสังคมสงเคราะห์ 

   - งานแผนงานและงบประมาณ                 

   - งานส่งเสริมการเกษตร 
 

กองคลงั 

๑. ฝ่ายบริหารงานคลงั 

   -  งานการเงินและบัญช ี

   -  งานพัสดุ 

   -  งานธรุการ 

๒. ฝ่ายพฒันารายได้ 

    - งานพัฒนารายได้ 

    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  สํานักปลัดเทศบาล 

๑. ฝ่ายอํานวยการ 

     - งานธุรการ 

     - งานการเจ้าหน้าที ่

     - งานทะเบียนราษฎร 

     - งานบัตรประจาํตวัประชาชน 

     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

     - งานรักษาความสงบ  

     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     - งานจัดทํางบประมาณ 

     - งานนิติการ 

     - งานประชาสัมพนัธ์ 

๒. ฝ่ายพฒันาชุมชน 

     - งานพฒันาชุมชน 

     - งานสังคมสงเคราะห์ 

     - งานส่งเสริมการเกษตร  

 

    

           กองคลัง 

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 

    -  งานการเงินและบัญช ี

    -  งานพัสดุและทรพัย์สิน 

    -  งานธุรการ 

๒. ฝ่ายพฒันารายได้ 

     - งานพฒันารายได้ 

     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

โครงสรา้งตามแผนอัตรากําลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอัตรากําลงัใหม่ หมายเหตุ 

กองชา่ง 

๑. ฝ่ายการโยธา 

    - งานโยธา 

    - งานธรุการ 

 

 

๒. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 

     -งานออกแบบและก่อสร้าง 

    - งานควบคุมอาคาร 

 

 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

     -งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

    - งานส่งเสริมสุขภาพ 

    -งานธุรการ 

๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

     -งานป้องกันโรค 

     -งานสัตวแพทย์ 

 

     

กองช่าง 

๑. ฝ่ายการโยธา 

    - งานสาธารณูปโภค 

    - งานสถานที่และการไฟฟ้า 

    - งานสวนสาธารณะ 

    - งานธุรการ 

๒. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 

    - งานวิศวกรรม 

    - งานสถาปัตยกรรม 

    - งานผังเมือง 

 

 กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

     - งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม 

    -  งานส่งเสริมสขุภาพ 

    -  งานธุรการ 

๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

     -งานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 

     -งานสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลงัปจัจบุนั โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม ่ หมายเหตุ 

กองการศึกษา 

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ  

    - งานแผนงานและโครงการ 

    - งานบริหารและส่งเสริมการศึกษา 

    - งานกีฬาศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

    -งานธุรการ 

    - งานพัสดุ  

กองการศึกษา 

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

    - งานแผนและโครงการ 

    - งานการศึกษาปฐมวยั 

    - งานกีฬ๋า  และนนัทนาการ 

    - งานกิจการศาสนา และส่งเสริม 

       ประเพณีศิลปะวฒันธรรม 

    - งานธุรการ 

    - งานพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๘.๒  การวิเคราะห์การกาํหนดตําแหนง่ 

          จากการวิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จะต้อง

ดําเนินการ  จึงกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 

๖) 

๗) 

๘) 

๙) 

๑๐) 

๑๑) 

๑๒) 

๑๓) 

๑๔) 

ปลัดเทศบาล    (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

นักบริหารงานท่ัวไป  ๘ 

นักบริหารงานท่ัวไป  ๗ 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗ 

นักบริหารงานคลัง  ๘ 

นักบริหารงานคลัง  ๗ 

นักบริหารงานคลัง  ๖ 

นักบริหารงานช่าง  ๘ 

นักบริหารงานช่าง  ๗ 

นักบริหารงานช่าง  ๖ 

นักบริหารงานสาธารณสุข  ๘ 

นักบริหารงานสาธารณสุข  ๗ 

นักบริหารการศึกษา  ๘ 

นักบริหารการศึกษา  ๗ 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน  

จํานวน 

จํานวน 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 



๑๕)  

๑๖) 

๑๗) 

๑๘) 

๑๙) 

๒๐) 

๒๑) 

๒๒) 

๒๓) 

๒๔) 

๒๕) 

๒๖) 

๒๗) 

๒๘) 

๒๙) 

๓๐) 

๓๑) 

๓๒) 

๓๓) 

๓๔) 

นิติกร  ๗ วช 

บุคลากร  ๓-๕/๖ว 

จนท.บริหารงานท่ัวไป  ๓-๕/๖ ว 

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  ๓-๕/๖ ว 

จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  ๓-๕/๖ ว 

นักวิชาการเกษตร  ๓-๕/๖ ว 

นักพัฒนาชุมชน  ๓-๕/๖ ว 

นักวิชาการพสัดุ  ๓-๕/๖ ว 

นักวชิาการเงินและบัญช ี ๓-๕/๖ ว 

นักวิชาการจดัเก็บรายได้  ๓-๕/๖ ว 

นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ ว 

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

นายช่างโยธา  ๖ว 

วิศวกรรมโยธา  ๓-๕/๖ ว 

เจ้าพนกังานธรุการ  ๒-๔/๕ 

เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒-๔/๕ 

เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้  ๒-๔/๕ 

เจ้าพนกังานสาธารณสุขชมุชน  ๒-๔/๕ 

ช่างไฟฟ้า  ๑-๓/๔ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ๑-๓/๔ 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน          

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

๑ 

๑ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๔ 

๑ 

๑    

๑ 

๑ 

๑ 

อัตรา 

อัตรา 

  อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

อัตรา 

รวมจํานวน ๔๒ อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๙ - 



- ๔๙ - 
 

๑๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
๑๑.๑  จัดให้มีการฝึกอบรมพฒันาพนกังานเทศบาล  เป็นประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๑.๒  จัดให้มีการตรวจสขุภาพพนักงานเทศบาล เป็นประจาํทุกป ีปีละ ๑ ครั้ง 

๑๑.๓  จัดให้มีการประชมุพนักงานเทศบาลประจาํเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง 

๑๑.๔  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาล   

          เพื่อกระชับความสมัพนัธ์ และเพือ่ก่อเกิดความสามัคคีภายในเทศบาล 

๑๑.๕ สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินและหลักสูตรอ่ืนท่ีได้รับการอนุมตัิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๑๒.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
 พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ต้องถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑  พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละและ

มีความรับผิดชอบ 

๑๒.๒  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 

๑๒.๓  พึงบริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเรว็  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก 

๑๒.๔  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิข์องงานอย่างคุ้มค่า 

๑๒.๕  พึงพฒันาทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 

........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 


