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๑. หลักการและเหตุผล

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน(ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใดให
คํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนท้ัง
ภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ท่ีจะตองจายในดานบุคคลโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใช
ในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ.จ.
,ก.ท.จ.,ก.อ.บ.ต.) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด

1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินโดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนกรอบ
ในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินโดยใหเสนอใหคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน(ก.จังหวัด)พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาลหรือ อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวิเคราะหอํานาจหนาท่ี
และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะห
การวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ 14

1.4 หนังสือสํานักงานงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน
2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองปาน จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ข้ึน
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๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ําซอน
๒.๒ เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับ

อํานาจหนาท่ี ของเทศบาลตําบลเมืองปาน ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒

๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการ หรือพนกังานสวนทองถ่ิน วาถูกตองเหมาะสมหรือไม

๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบล
เมืองปาน

๒.๕ เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงาน
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองปาน เกิดประโยชน ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

๒.๖ เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามกฎหมายกําหนด

2.7 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

2.8 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเมืองปาน มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรท่ีสามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตําบล
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3. กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของเทศบาลตําบลเมืองปาน ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบล
เมืองปานเปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2564-2566) โดยใหมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุม ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้

๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองปาน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริหาร และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลเมืองปาน เพ่ือใหการดําเนินการของเทศบาล
ตําบลเมืองปาน บรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตาม
ภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลัง
ใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการ
จัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับ
สถานการณในอนาคต

3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเชียงราย ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายดานบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆในสวนนี้
จะคํานึงถึง

3.3.1 จัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
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3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
สมติฐานวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและใชเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา
อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางประเภท เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดาน
ชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาค
ราชการสวนทองถ่ินนั้น จึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใช
ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ
หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย

3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ี
พึงประสงคของแตละสวนราชการ และพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปจจุบันและอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย
อัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ
องคกรอยางสูงสุด

3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น
ดังนี้

3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงานใน
พ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิด
ตําแหนงข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซึ่ง
อาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสม
เพียงใด

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
ผูสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้นอาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับการเกษียณอายุ
ของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะ
เกษียณอายุไป เปนตน

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีใน เทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีใน เทศบาล ข. ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
คลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกัน
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3.8 ใหองคกรครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน โดย
จะตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right
Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบ
ตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ท้ังๆท่ีใชตนทุนท่ีไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน
ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะ
ทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน

- การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรบัไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตอง
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน

- การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาว สวนราชการสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ได วิเคราะหสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน  ตาม
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถ่ิน หาป (พ.ศ. 2561-2565) และแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) เพ่ือ
ใชขอมูลเหลานี้ มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)

ขอมูลประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน
“ลําปางเมืองนาอยู นครแหงความสุข”
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการประกอบธุรกิจท้ังความรูในดานการพัฒนา
กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
ในดานการออกแบบและผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
การบริหารจัดการตนทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการ
พัฒนาเครือขายผูประกอบการ และเครือขายชุมชน บนฐานรากของความรูสมัยใหม และภูมิปญญาทองถ่ิน

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณฑเซรามิกสินคาหัตถอุตสาหกรรม
และบริการการทองเท่ียวของจังหวัดลําปางใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

กลยุทธท่ี 1 สรางการรับรูขอมูลใหเกิดการตื่นตัว ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางบกของภาคเหนือตอนบน

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการ
ขนสงท้ังทางถนน ทางรางและรูปแบบอ่ืน ๆ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลางฯ ในอนาคต และเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ
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กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด

และเชื่อมโยงกับ 12 จังหวัดรอบขาง ในลักษณะการพัฒนาเปนหวงโซอุปทานในการผลิตสินคาและบริการใหมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร
กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีจําเปน โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา การปฏิรูปท่ีดินและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีเหมาะสม

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ใหผลิตสินคา
ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑ ใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสรางการ
ยอมรับในระดับชาติ

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือขายผูผลิตและชุมชนใหเขมแข็ง มีความสามารถในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและสามารถหาปจจัยผลิตในราคาถูก

กลยุทธท่ี 5 ประชาสัมพันธสงเสริมพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
ลําปางท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางการยอมรับในระดับชาติ สามารถสรางรายไดใหกบเกษตรกร
และเครือขายผูผลิต

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สุขภาพท้ังระบบและบูรณาการ ในทุกระดับ และสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางหลักประกันทางสังคมใหแกแรงงานท้ังในและนอก
ระบบ

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนใหมีคุณภาพ มีการ
เรียนรูตลอดชีวิตสามารถเขาถึงแหลงอาชีพท่ีเหมาะสม และมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมท่ีดี

กลยุทธท่ี 4 เสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือ
สรางภูมิคุมกันรวมท้ังสนับสนุน ใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน การอนุรักษและ
เผยแพรศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชน
อยางท่ัวถึง และการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคอยางเปนระบบครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน



8
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีทักษะความรู มีภูมิคุมกัน และ

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรักษา

ความสงบเรียบรอย
กลยุทธท่ี 1 ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และการสรางความสามัคคี

ปรองดองตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงและการจัดระเบียบทางสังคม

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
กลยุทธท่ี 3 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชน ในการใหความ

รวมมือปองกันอาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุขและปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัด
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชนในการสรางความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันทและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธท่ี 6 การสงเสริมศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของสวนราชการ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องคกรการกุศล ใหมีความพรอมในการรับมือกับ
สาธารณภัย

กลยุทธท่ี 7 สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนประจําตําบล เพ่ือ
อํานวยความยุติธรรม และลดความเหลี่อมล้ําในชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบเพ่ือใหเกิดความม่ันคง
สมดุลและยั่งยืน

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะอยางยั่งยืน
กลยุทธท่ี 5 เพ่ิมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีเขามาใชบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจัง
กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัย โดยเนนการมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือไปสูองคกรท่ีมี

สมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับและปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมใหแก

ผูปฏิบัติงานในการทํางานและการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิบาล
กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีลักษณะการบูรณาการ

ความรวมมือในการดําเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัด และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
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กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีโปรงใส ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธท่ี 5 สงเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือไปสูนคร

สุจริต

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน

“องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข”

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเมืองปาน เดิมเคยเปนองคการบริหารสวนตําบลเมืองปาน ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เปนเทศบาลตําบลเมืองปาน
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 มีผลตั้งแต วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เปนตนมาและไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหสอดคลอง และบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนตามกรอบแนวทางการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ท่ีกําหนดไว ซึ่งไดแสดง ถึงวิสัยทัศนตามกรอบแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทอ ง ถ่ินตาง ๆ ท่ีกําหนดไว ซึ่งไดแสดงถึงวิธีการดําเนินงานภายใตความสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในแตละดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 วิสัยทัศน
ตําบลนาอยู เขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข

2.2 ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2) ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
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2.3 พันธกิจ ( Mission )

1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน และท่ัวถึง
2) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู พัฒนาใหเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
3) สรางคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม สงเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดี
4) สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5) สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
6) สงเสริมอาชีพท่ีม่ันคง เพ่ิมรายไดอันเปนรากฐานของเศรษฐกิจท่ีดี
7) พัฒนาบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2.4 เปาประสงค (Goals)
1) มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานและเพียงพอ
2) ชุมชนนาอยู มีความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได
3) ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ แข็งแรง และมีครอบครัวท่ีอบอุน
4) ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนหางไกลยาเสพติด
5) ประเพณี วัฒนธรรมและภู มิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบทอด
6) ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีม่ันคง
7) เปนองคกรท่ีประชาชนมีสวนรวม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.5 ตัวช้ีวัด
1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดยจะตอง

ไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ

2.6 นโยบายนายกฯ แถลงนโยบายเม่ือ 15 พฤษภาคม 2557
1) ดานเศรษฐกิจ

- สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเพ่ิมข้ึน
- สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและกลุมออมทรัพยทุกกลุม
- สงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย ปลูกผักปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีสหกรณการเกษตร
- สงเสริมใหมีตลาดกลางการเกษตร

2) ดานสังคม
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ และคนดอยโอกาส

ตามกฎหมาย
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันใหเกิดความสงบสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- สนับสนุนสงเสริมใหมีหอกระจายขาวท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
- สงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกายแกประชาชนทุกคน
- สงเสริมและใหประชาชนมีความรู เก่ียวกับสิทธิ  หนาท่ีตาง ๆ ตามกฎหมาย
- สงเสริมและพัฒนากลุมสตรีใหเขมแข็ง
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- สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีออกกําลังกายทุกหมูบาน
- สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

3) ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ
- สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสํานึกคานิยมท่ีดีงาม
- สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการตัดไมทําลายปา การจุดไฟเผาปา
- สงเสริมการปลูกปา บวชปา สืบชะตาปาและแมน้ํา
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป
- สนับสนุนการจัดเก็บและกําจัดขยะอยางถูกวิธีมีคุณภาพ
- สงเสริมและสนับสนุนหมูบานโฮมสเตย
- สงเสริมและสนับสนุนการดูแลทําความสะอาดถนน แมน้ําลําคลอง

5) ดานสาธารณสุข
- สงเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
- สนับสนุนการปองกันและระงับโรคติดตอ
- สนับสนุนและสงเสริมกลุม อสม. และการบริการสาธารณสุขมูลฐาน

6) ดานโครงสรางพื้นฐาน
- เรงรัดพัฒนาถนน ตรอก ซอย ใหสัญจรไดอยางสะดวก

- เรงรัดพัฒนาระบบขนสงสินคาการเกษตรใหสะดวกรวดเร็ว
- ขยายเขตไฟฟา และระบบแสงสวาง ถนน ตรอก ซอย ใหท่ัวถึง
- จัดหาแหลงน้ําใชในการเกษตรและประปาอยางเพียงพอ
- สนับสนุนพัฒนาระบบน้ําประปาและมีน้ําประปาสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
- พัฒนาระบบคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร
- สนับสนุนและพัฒนาอาคารปองกันตลิ่งพัง
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2.7 คาเปาหมาย

ยุทธศาสตร เปาหมาย
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน
ถนน สะพาน รางระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว
ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคารตางๆ สิ่งกอสรางในฌาปนสถาน ปาย
จราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ เปนตน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ
สงเสริมเยาวชน สตรี อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม
การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี
การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษา อุดหนุน อปท.อ่ืน สรางเสริมสุข
ภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการ
กุศล องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต ดําเนินการหรืออุดหนุน
หนวยงานท่ีดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ใหแก อปพร.ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู
ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือความ
ม่ันคงของชาติเพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

สงเสริมอาชีพ สงเสริมการใชสินคาทองถ่ินและการตลาด สงเสริมการ
ทองเท่ียว

5. ยุทธศาสตร ก า รพัฒนาด าน
การเมืองและการบริหาร

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
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2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลเมืองปาน
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลเมืองปาน กําหนดการพัฒนาท่ี

ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเมืองปานท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5
ยุทธศาสตร และ 16 แนวทางพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มี 3 กลยุทธ

กลยุทธ
1. การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน สะพาน และบํารุงสายทางอ่ืน
2. การพัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การไฟฟาสาธารณะ

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มี 1 กลยุทธ

กลยุทธ
1. การบริหารจัดการและอนุรักษการฟนฟูการเฝาระวัง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน  มี 6 กลยุทธ

กลยุทธ
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การสงเสรมิการศึกษา
3. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
4. การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน
6. การรักษาความสงบและปองกันภัยฝายพลเรือน

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 กลยุทธ
กลยุทธ
1. การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน
2. การสงเสริมการใชสินคาทองถ่ินและการตลาด
3. การสงเสริมการทองเท่ียว

5) ยุทธศาสตรดานการบริหารและการพัฒนาองคกร มี 2 กลยุทธ
กลยุทธ

1. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน
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2.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองปาน มุงพัฒนา 5 ดาน ไดแก การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานสังคม/
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารและการพัฒนาองคกร

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- การวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของเทศบาลตําบลเมืองปาน
ผลการวิเคราะห สภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองปาน

การทํา SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ท้ังภายในและภายนอก ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1) เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน นโยบาย การบริหารจัดการ

การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังอยางมีเอกภาพ และสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

2) มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในตําแหนงหนาท่ี มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อยางครบถวนทันสมัย

3) เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน แกปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดมากท่ีสุด

4) พ้ืนท่ีเทศบาลมีเอกลักษณเฉพาะ ดานประเพณีวัฒนธรรม ศาสนโบราณสถาน และแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย

5) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในการแขงขันสูง
6) บุคลากรในองคกรมีความรักความสามัคคีตอกัน ทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
จุดออน (Weaknesses)
1) สถานท่ีทําการสํานักงานเทศบาลคับแคบ ไมคอยเอ้ืออํานวยตอการบริการ
2) บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน
3) การบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาให

ครอบคลุมพัฒนาในทุกดาน
โอกาส (Opportunity)
1) นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) นโยบายกระจายอํานาจทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ี และ

พัฒนาระบบบริหารงานของทองถ่ินรูปแบบตางๆ ใหเข็มแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีดี
3) นโยบายรัฐบาลสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินโดยสรางดุลยภาพระหวางการ

กํากับดูแล และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร
4) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน
5) นโยบายรัฐบาลดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีจะฟนฟู และสืบสานคุณคาความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมไทย
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อุปสรรค หรือภัยคุกคาม (Threats)
1) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบ ติดตาม

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหเทศบาลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ทําใหงบประมาณไม

เพียงพอ   ท่ีจะนํามาพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เทศบาลตําบลเมืองปานประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน ภัยแลง น้ําทวม และเกิดปญหาดาน

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
4) วิกฤติโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอการดํารงชีพและการ

ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงธรรมชาติ
5) เสถียรภาพของรัฐบาลไมม่ันคง และนโยบายรัฐบาลไมตอเนื่องสงผลตอการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
6) ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจถายโอนประกาศใชอยางรวดเร็ว สงผลใหการ

ดําเนินงานตามภารกิจถายโอนไมทันทวงที

3.2 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ดวยเทคนิค SWOT Analysis
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง สภาพพ้ืนท่ีของตําบลเมืองปาน เปนภูเขา มีความลาดชันสลับพ้ืนท่ีราบ บานเรือนของ

ประชาชน ไมหนาแนน สภาพภูมิศาสตร และธรณีวิทยา มีพ้ืนท่ีในการกอสรางมาก ยอมไมกอใหเกิดอันตรายตอ
การกอสราง โครงสรางพ้ืนฐานสะดวกตอการตัดเสนทางเพ่ือสรางถนน  หรือเสนทางคมนาคม  เพ่ือการ
คมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

จุดออน ตําบลเมืองปานมีน้ําปาไหลหลาก ดินถลมและน้ําขังบางพ้ืนท่ี ทําใหน้ําไหลเขาทวมบานเรือน
ทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตร และทําใหน้ํากัดเซาะผิวดินและเสนทาง ทําใหมีผลตอเสนทางการคมนาคม และผิวจราจร

โอกาส หนวยงานของทองถ่ินสามารถพิจารณาตั้งงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ในเขตตําบลอยางเหมาะสม  มีการขุดลอกลําคลอง  ลําเหมือง  ใหน้ําไหลไดสะดวก
กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคม ยอมเกิดประโยชนกับประชาชนในตําบลอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป

อุปสรรค เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมเปนไปตามท่ีกําหนด และ ยังขาดการผสมผสานการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินการ

2) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง ตําบลเมืองปาน โดยท่ัวไปมีแหลงความเจริญ  และความหลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติ
และ

สิ่งแวดลอม  ปาไมและแหลงตนน้ําลําธารอุดมสมบูรณ
จุดออน ประชาชนยังขาดความสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและธรรมชาติอยางตอเนื่อง
โอกาส ปจจุบันไดมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน เพ่ือดําเนินการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี ใหคงอยูคูประชาชนตอไปและหนวยงานทองถ่ินไดมี
อํานาจหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาดานนี้

อุปสรรค เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมเปนไปตามท่ีกําหนด และยังขาดการผสมผสานการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินการ
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3) ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
จุดแข็ง ประชาชนตําบลเมืองปานมีแหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแหง  เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ

ของประชาชน ทําใหคนในตําบลมีเหตุผล จิตใจงดงาม และ มีน้ําใจตอคนท่ัวไปยอมไมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ
ทางสังคม ชุมชนมีความเขมแข็งและพัฒนากาวหนา

จุดออน เด็กเยาวชนรุนใหมยังไมใหความสําคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ของประชาชนอยางตอเนื่องยังขาดความเปนรูปธรรมท่ีแทจริง ขาดการสรางฐานแหงความม่ันคงทางสังคมท่ี
ยั่งยืน

โอกาส องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเขามา
มีบทบาทในดานนี้มากข้ึน

อุปสรรค การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมตาง ๆ ในแตละสวนราชการ
ยังขาดการพิจารณารวมกันและงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนมาคอนขางจํากัด

4) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง พ้ืนท่ีตําบลเมืองปานเหมาะแกการทําเกษตรกรรม เนื่องจากมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ ทําให

สินคาทางการเกษตรสามารถผลิตไดดี และภูมิปญญาของคนในทองถ่ินสามารถสรางอาชีพไดหลากหลายอาชีพ
จุดออน พ้ืนท่ีมีความหางไกลทําใหผูคนมาติดตอสินคาทางการเกษตรยากพอสมควร
โอกาส หนวยงานราชการมีการสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชนและพัฒนาความรูทางการเกษตร

ประชาสัมพันธสินคาท่ีผลิตใหเปนท่ีรูจัก
อุปสรรค การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในแตละสวนราชการยังขาดการ

พิจารณารวมกัน
5) ดานการบริหารและการพัฒนาองคกร
จุดแข็ง ประชาชนในตําบลเมืองปาน  สวนใหญมีการศึกษาคอนขางไดมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

จึงเปนประโยชนสําหรับประชาชนในกลุมใหมีความสนใจดานบริหารจัดการภาครัฐหรือการเมืองการปกครองได
อยางดี

จุดออน ประชาชนอยูแบบสงบ ไมชอบสรางปญหา  ไมอยากมีปญหากับใคร
โอกาส การพัฒนาตามระบบบริหารราชการแบบบูรณาการท่ีมุงเนนใหภาครัฐ  เอกชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง  มีสื่อตาง ๆ เขามามีบทบาท ทําใหประชาชนในตําบลใหความ
สนใจและใสใจในการติดตามการบริหารจัดการบานเมืองมากยิ่งข้ึน

อุปสรรค นักการเมืองระดับชาติเขามามีบทบาทในการเมืองของทองถ่ิน ทําใหเกิดระบบอุปถัมภ หรือ
ปญหาทางการเมือง
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3.3 ผลการวิเคราะหปญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่น อาจสรุปไดดังนี้

- ดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยภาพรวมพบวามีความขาดแคลนในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนถนน
ไฟฟา ประปา เครื่องหมายจราจร ถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนตองสนับสนุนการสรางถนน สะพาน ปรับปรุงและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะและติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจรใหมากข้ึน

- ดานพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในกระบวนการพัฒนาประเทศไดมีการนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยางฟุมเฟอย จึงกอใหเกิดความเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอสิ่ ง แวดลอมและระบบนิเวศนวิทยา
รวมถึงผลของมลภาวะอันเปนอันตรายตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินสมควรท่ีจะตองมีการบริหาร
จัดการอยางเหมาะสม บนพ้ืนฐานแหงความสมดุลของระบบนิ เวศนแบบยั่ งยืนโดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
งานบําบัดฟ นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  งานสรางจิตสํานึกและตระหนักในทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

- ดานสังคม สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน จึงมีผลกระทบท่ีเปนผลดีและในทาง
ลบ เพราะ ฉะนั้น ควรมีการปรับและเสริมสรางใหสังคมชนบทมีความเขมแข็งข้ึนโดยการสรางคุณคาและ
จิตสํานึกใหม  โดยมีแนวทางพัฒนาได ดังนี้ พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบ สงเสริมดาน
สุขภาพอนามัยของประชาชน (สาธารณสุข) สงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
งานปองกันและงานพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน

- ดานเศรษฐกิจ ภาพโดยรวมของทองถ่ินจะมุงเนนอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งรายไดเฉลี่ยจาก
ภาคเกษตรจะไมมากนัก ประชาชนมักประสบปญหายากจน ปญหาการอพยพแรงงาน ดังนั้น ควรท่ีจะมีแนวทาง
แกไขไดแก การสงเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดแกประชาชน สงเสริมการกระจายรายได การจัดตั้งตลาดกลางใน
การจัดจําหนายสินคา การฝกอาชีพใหกับประชาชน

- ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร ประเทศไทยมีระบบการเมืองท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของระบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน และการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการ
กระจายอํานาจ โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง โดยมีแนวทาง การแกไขดังนี้ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาระบบคุณภาพในการ
กําหนดการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
เทศบาลตําบลเมืองปาน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการ

บริหาร ไมวาจะในลักษณะของการประชาคม การแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลใน
ดานตาง ๆ และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขามีสวนรวมในการเสนอแนวทางการแกไขปญหาและหา
มาตรการในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งประชาชนสวนใหญยังไมใหความรวมมือเทาท่ีควรทําใหเปน
อุปสรรคในการดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร

การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองปานนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมืองปาน
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองปานจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหา
อยางจริงจัง เทศบาลตําบลเมืองปาน ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษา เด็กกอนวัยเรียน และ
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พัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวน
ดานการพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงโดยสวนรวม

3.5 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
3.5.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกร

เดียว
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหอปท.

3.5.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10

ประเทศ โดยมี ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิด
ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการท่ีเทศบาลตําบลเมืองปานไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 5 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบลเมืองปานใน
ยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเทศบาลตําบลเมืองปาน ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล เขา
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจาก

คนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินให
นายทุนตาง ๆ ชาติแลว ไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามา
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทาน
เหมืองแรหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปญหาการ
แบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได และอาจมี พมาทาวนลาว
ทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมี
ปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
ไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลตําบลเมืองปาน ตองใหความสําคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมี
ความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรู
กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขา
มาทํางานในไทยมากข้ึน

- การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลตําบลเมืองปาน จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมอบรมใหความรูภาษาอังกฤษใหแกเด็ก
เยาวชน ครูผูดูแลเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ี เรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

- ศาสนา
อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตาง
กัน เชน ชาว คริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปน
ตน

- วัฒนธรรม
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษย
และการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม

- สาธารณสุข
ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส

ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษย
และการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปญหาแรงงานตางประเทศเขามามากข้ึน แยงงานของคนไทยในพ้ืนท่ีเพราะคาจางจะถูกกวา

สวนการทองเท่ียวเทศบาลตําบลเมืองปานตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และบูรณาการการ
ทํางานกับโฮมสเตย รีสอรท ท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวดังกลาว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง

รวมท้ัง ปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดานการ
อนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรม
ตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ
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3.6 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

เปาประสงค

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดวิเคราะห ยุทธศาสตร ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล
เมืองปาน ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ใหอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลไว อาทิ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน
โดยการวิเคราะหภารกิจ  อํานาจ หนาท่ีดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดใชหลัก SWOT เพ่ือกําหนดการ
ดําเนินการตามภารกิจซึ่งจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเมืองปาน ดังนี้

ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน
ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันและ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
(3) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(5) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(6) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(7) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ

การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง

ผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองปาน  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน
โดยไดกําหนดไวในนโยบายชัดเจนไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน สี่ป (พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไวในภารกิจหลัก
ของเทศบาล  เพ่ือสรางและบํารุงรักษา การจัดใหมี ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
จําเปนใหครบทุกหมูบาน
จุดออน

ตําบลเมืองปานมีน้ําปาไหลหลาก ดินถลมและน้ําขังบางพ้ืนท่ี ทําใหน้ําไหลเขาทวมบานเรือน ทวม
พ้ืนท่ีทําการเกษตร และทําใหน้ํากัดเซาะผิวดินและเสนทาง ทําใหมีผลตอเสนทางการคมนาคม และผิวจราจร
โอกาส หนวยงานของทองถ่ินสามารถพิจารณาตั้งงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน ในเขตตําบลอยางเหมาะสม  มีการขุดลอกลําคลอง  ลําเหมือง  ใหน้ําไหลไดสะดวก
กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคม ยอมเกิดประโยชนกับประชาชนในตําบลอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป
อุปสรรค เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมเปนไปตามท่ีกําหนด และ ยังขาดการผสมผสานการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการ
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5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(3) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง

ผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองปาน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไดกําหนดไวใน
นโยบายอยางชัดเจน ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน ผูสูงอายุ  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
จุดออน

ประชาชนยังไมรูสิทธิและบทบาทหนาท่ีของตนเอง ในสวนของการเสริมสรางสุขภาพยังขาดแคลน
บุคลากร ผูใหคําแนะนําและติดตามผล องคกรขาดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข
โอกาส

เทศบาลตําบลเมืองปน ไดรับความสนใจจากหนวยงานอ่ืนท่ีจะใหบริการและความรู ตลอดท้ังสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีหนวยงานภาคีเครือขายดานสุขาภาพ มากข้ึน เชน  โรงพยาบาล /โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล / และ สปสช.ตําบลเมืองปาน
อุปสรรคหรือขอจํากัด

คาครองชีพในปจจุบันสูงข้ึนทําใหประชาชนตองทํางานมากข้ึน จึงสงผลใหขาดการดูแลสุขภาพท้ังดาน
โภชนาการ การออกกําลังกายและการพักผอน และยังสงผลถึงปญหาท่ีลูกท้ิงพอ แม ผูแกชรา เพ่ือจะไปหา
งานทํารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามาทําใหคานิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรม
เลียนแบบ  กระแสวัตถุนิยม  ทําใหเกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดข้ึน

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) สงเสริมสนับสนุนการปองกันใหเกิดความสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(3) การประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรียบรอย
(4) สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
(5) สงเสริมใหประชาชนมีความรู เก่ียวกับสิทธิ หนาท่ีตางๆ ทางกฎหมาย
(6) สนับสนุนใหมีหอกระจายขาว เสียงตามสายท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง



23

ผลการวิเคราะหสถานการณดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
จุดแข็ง

เทศบาลตําบลเมืองปาน มีหลักการทํางานโดยมุงไปท่ีใหชุมชนเขมแข็ง  สามารถดูแลตัวเอง จึงมี
ความพยายามท่ีจะกระจายอํานาจลงสูชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหมูบานในเบื้องตนอยางรวดเร็วและ
ท่ัวถึง มีการแตงตั้งประชาคมหมูบานรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจาง  เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน รวมท้ังใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดงานประเพณีทองถ่ิน เชน งานสืบสานประเพณีรด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ  ประเพณีแหงโคมสาย ประเพณีตานกวยสลาก เปนตน จึงทําใหความสัมพันธระหวาง
เทศบาล กับประชาชนคอนขางใกลชิดกัน  และประชาชนใหความไววางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธระหวาง
คณะผูบริหารและสมาชิกสภา เทศบาล และพนักงาน เปนไปในลักษณะท่ีเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน
และมีการประสานงานกันเปนอยางดี

ในดานการบริหาร ผูบริหารไดเนนกระบวนการมีสวนรวมภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน
โดยเนนการทํางานเปนทีมและเนนความสามัคคี นอกจากนี้ ในเทศบาล จะมีการประชุมพนักงานประจําเดือน
ทุกเดือน  เพ่ือเปนการรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ และสรุปผลการทํางานของแตละสวนราชการ จึงทําใหการ
ทํางานทุกสวนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สรางจิตสํานึกในการใหบริการ ใหแกพนักงานในเทศบาลเปนประจําทุกป  เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และการกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมายการทํางาน เปนการกําหนดรวมกันของทุกฝายท้ังฝายบริหาร
สภา ขาราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นขาราชการและเจาหนาท่ีมีความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเปนผูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสวนท่ี
รับผิดชอบ
จุดออน

ในดานการเมือง  ถึงแมประชาชนจะมีการตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในทางการเมืองสูง  แตเยาวชนยังขาด
ความเขาใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเขาใจในการเมืองการปกครองนอย ประชาชนวัยทํางาน
ไมอยูในพื้นที่  เนื่องจากตองออกไปทํางานหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวง ขาดบุคลากรเจาหนาที่ที่ชํานาญงาน และ
เคร่ืองมือในการใหการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนไมเพียงพอ
โอกาส

กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหอํานาจองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชน นอกจากนั้นกระแสความคิด
เร่ืองการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไดรับความนิยมไปทั่ว
โลก  ทําใหประชาชนเร่ิมมีแนวคิดในการเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวมในการตัดสิน
หรือใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อุปสรรคหรือขอจํากัด

การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแนนอนทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินตามแผนงานและการวางแผนดําเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  ความสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับราชการบริหารสวนภูมิภาคและสวนกลาง  ยังเปนลักษณะของการควบคุม
ทองถ่ินไมไดมีอิสระในการดําเนินงานที่จะตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง
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5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

(1) สงเสริมใหมีกลุมอาชีพ
(2) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
(3) การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร /หมูบานโฮมสเตย
(4) สงเสริมใหมีการพัฒนากลุมเกษตรอินทรีย ผักปลอดสารพิษ
(5) ใหมีตลาดกลางสินคาการเกษตร
(6) สงเสริมใหมีกลุมสหกรณเก่ียวกับการเกษตร

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว
จุดแข็ง

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองปาน เปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ประชากร
สวนใหญก็ประกอบอาชีพเกษตรกร และยังเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
จุดออน

ประชากรสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปญหาการวางงานหลังฤดูเก็บเก่ียวและการตั้งกลุมอาชีพ
ไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ประชาชนไมมีความรูทางดานการพัฒนาอาชีพและการแปรรูป
โอกาส

แนวทางในการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเนนหนักการมี
สวนรวมและทํางานเปนทีมจึงทําใหมีการทํางานแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน และรัฐบาลปจจุบันยังเนนการอยูแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรคหรือขอจํากัด

คาครองชีพสูง  รายไดไมแนนอน ความเจริญทางดานเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ทําใหเกิดหนี้สิน
ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามามากข้ึน ทําใหความตองการของ
ประชาชนมากข้ึน จึงกอใหเกิดหนี้สิน และรายจายมากกวารายได

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

(1) การคุมครอง ดแูลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) การดูแลรักษาตนน้ํา แมน้ําลําคลอง
(5) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
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การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จุดแข็ง
เทศบาล ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษาแหลง

น้ํา การปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและเปนแหลงตนน้ําลําธาร และประชาชนในพ้ืนท่ีมีความหวงแหน และ
อนุรักษปา
จุดออน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ยังขาดแคลนเจาหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรูเฉพาะทางในการดําเนินงานท่ี
ผานมา  ตองขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน  การดําเนินงานท่ีผานมาไมสามารถประเมินผลงานของ
กลุมเปาหมาย  และการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง  นอกจากนั้นการดําเนินงานในประเด็นสิ่งแวดลอม
จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง  เชนการจัดการขยะโดยวิธีฝงกลบจะตองใชพ้ืนท่ีมาก  การใชเทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีคาใชจายในการกอสรางและปฏิบัติการสูง  และท่ีสําคัญประชาชนยังไมใหความ
ความรวมมือในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร  เชน การกําจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน
โอกาส

ประเด็นเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจและเปน
กระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการรณรงคกันตั้งแตระดับชุมชน  ทองถ่ิน  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หนวยดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังองคกรท่ีไมแสวงหากําไร  ดําเนินการสรางจิตสํานึกของ
ประชาชน  ตลอดท้ังการรณรงคใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ําอีก  มีการตั้งเครือขาย
คนรักษสิ่งแวดลอม
อุปสรรคหรือขอจํากัด

การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมสามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน  การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  เชนบอฝงกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะตอง
ระวังมิใหกระทบตอชุมชน  ประชาชนสวนใหญยังไมไดใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  เชน  ยังไมได
ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ หรือการปลอยสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ํา เปนตน

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้

(1) การจัดการศึกษา
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
(4) การสงเสริมและปลูกฝงเยาวชนใหเขาใจถึงจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(5) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม
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ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

จุดแข็ง
ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษามีความพรอมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา การ

จัดสรรงบประมาณ โครงสรางการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสรางดานศาสนาและวัฒนธรรม
ผูบริหารก็ใหความสําคัญและสงเสริม โดยการจัดทําโครงการและใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ในการจัด
งานประเพณีตางๆ
จุดออน

การจัดงานสงเสริมประเพณีบางอยาง มีขอจํากัดดานการเบิกจาย ทําใหเทศบาล ไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณใหชุมชนในการจัดงานไดอยางเต็มท่ี
โอกาส

เจาหนาท่ีของเทศบาลและ ประชาชน ยังใหความสําคัญ และใหความสําคัญกับการสงเสริมกิจกรรม
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

อุปสรรคหรือขอจํากัด
ความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหประชาชนคนรุนใหม ใหความสนใจมากกวา จารีตประเพณี อีกท้ัง

คนรุนใหม ละท้ิง และขาดการถายทอดภูมิปญญาจากคนรุนเกา

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

(1) สนับสนุนเทศบาลตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา
ทองถ่ิน สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน

(2)ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาลตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

(3)การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกเทศบาลตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

(4) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
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ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดแข็ง

1. เทศบาลตําบลเมืองปาน มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ
2. เทศบาลตําบลเมืองปาน พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหาร
3. เทศบาลตําบลเมืองปาน สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
4. เทศบาลตําบลเมืองปาน มีนโยบายการบริหารงานท่ีสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได

จุดออน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน
3. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองปาน

ในเกณฑต่ํา
โอกาส

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลสงเสริม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก

3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเทคโนโลยีในการ
ทํางาน  เชน อินเตอรเน็ต  ระบบฐานขอมูล

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวของครอบคลุมทุกตําแหนง
อุปสรรคหรือขอจํากัด

1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนท่ีตอง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจ
สวนบุคคล จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก

3. ระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบล กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของหนวยงานในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจาง  ฯลฯ

ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดไดใหอํานาจของเทศบาลตําบล ดําเนินการและให
วิเคราะหวาภารกิจดังกลาวจะสามารถดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ  ของเทศบาลตําบลเมืองปาน ไดเปน
อยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการ
ดําเนินการของเทศบาล ซึ่งจะตองเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบล
เมืองปาน เปนสําคัญ
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ

ภารกิจหลัก
๑. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน และท่ัวถึง
3. สรางคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม สงเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดี
4. พัฒนาบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจรอง
1. สงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
2. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู พัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ

นโยบายนายกฯ แถลงนโยบายเม่ือ 15 พฤษภาคม 2557
1) ดานเศรษฐกิจ

- สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเพ่ิมข้ึน
- สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและกลุมออมทรัพยทุกกลุม
- สงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย ปลูกผักปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีสหกรณการเกษตร
- สงเสริมใหมีตลาดกลางการเกษตร

2) ดานสังคม
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ และคนดอย

โอกาส ตามกฎหมาย
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันใหเกิดความสงบสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

- สนับสนุนสงเสริมใหมีหอกระจายขาวท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
- สงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกายแกประชาชนทุกคน
- สงเสริมและใหประชาชนมีความรู เก่ียวกับสิทธิ  หนาท่ีตาง ๆ ตามกฎหมาย
- สงเสริมและพัฒนากลุมสตรีใหเขมแข็ง
- สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีออกกําลังกายทุกหมูบาน
- สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
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3) ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนไดรับการศึกษา
ท่ีดีมีคุณภาพ

- สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสํานึกคานิยมท่ีดีงาม
- สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการตัดไมทําลายปา การจุดไฟเผาปา
- สงเสริมการปลูกปา บวชปา สืบชะตาปาและแมน้ํา
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและเปนท่ี
รูจักของคนท่ัวไป

- สนับสนุนการจัดเก็บและกําจัดขยะอยางถูกวิธีมีคุณภาพ
- สงเสริมและสนับสนุนหมูบานโฮมสเตย
- สงเสริมและสนับสนุนการดูแลทําความสะอาดถนน แมน้ําลําคลอง

5) ดานสาธารณสุข
- สงเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
- สนับสนุนการปองกันและระงับโรคติดตอ
- สนับสนุนและสงเสริมกลุม อสม. และการบริการสาธารณสุขมูลฐาน

6) ดานโครงสรางพื้นฐาน
- เรงรัดพัฒนาถนน ตรอก ซอย ใหสัญจรไดอยางสะดวก

- เรงรัดพัฒนาระบบขนสงสินคาการเกษตรใหสะดวกรวดเร็ว
- ขยายเขตไฟฟา และระบบแสงสวาง ถนน ตรอก ซอย ใหท่ัวถึง
- จัดหาแหลงน้ําใชในการเกษตรและประปาอยางเพียงพอ
- สนับสนุนพัฒนาระบบน้ําประปาและมีน้ําประปาสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
- พัฒนาระบบคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร
- สนับสนุนและพัฒนาอาคารปองกันตลิ่งพัง
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๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง

ดวยปจจุบัน โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลเมืองปาน ประกอบดวย 3 สวน
ราชการ และ 1 หนวย ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง และกองชาง และ หนวยตรวจสอบภายใน มีกรอบ
อัตรากําลัง ท่ีกําหนดตามแผน จํานวน 38 อัตรา มีคนครอง จํานวน 30 อัตรา ดังนี้

ประเภท กรอบ คนครอง วาง หมายเหตุตําแหนงวาง
พนักงานเทศบาล 20 15 5 ปลัดเทศบาล/จพง.สาธารณสุข/นวก.พัสดุ/นายชางโยธา/นักวิเคราะห
พนักงานครูเทศบาล 4 4 0 -
พนักงานจางตามภารกิจ 8 6 2 พนักงานขับรถยนต / ผูดูแลเด็ก
พนักงานจางท่ัวไป 6 5 1 คนงาน

38 30 8
* ตําแหนงปลัดเทศบาล จะวางในวันท่ี 30 กันยายน 2563 เหตุเกษียณอายุราชการ
วิเคราะหอัตรากําลังที่มี ของเทศบาลตําบลเมืองปาน

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามา พิจารณา 2 สวน  ดังนี้

1. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนข อดี ท่ี เ กิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง
ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ

1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน ปญหาหรือขอบกพรอง

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก

2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือ

สงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ
และใชประโยชนจากโอกาสนั้น

2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลเมืองปาน (ระดับตัวบุคลากร)

.

จุดแข็ง S = Strengths
1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล ท่ีตั้งเทศบาล
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔5 ป  เปนวัยทํางาน
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน

ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดย

ใชความสัมพันธสวนตัวได

จุดออน W = Weaknesses
1. ขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2. มีภาระหนี้สิน
3. ความรวมมือระหวางสวนราชการยังมีนอย

โอกาส O = Opportunities
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิด

ความรวมมือในการทํางานไดงาย
2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ

การทํางานของ เทศบาลในฐานะตัวแทน

ขอจํากัด T = Threats
1. สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย
2. ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน
๓. ความเรงดวนของงาน
๔. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู

ปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาให ชุมชนจํากัด
๕. มีความกาวหนาในวงแคบ
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของเทศบาลตําบลเมืองปาน (ระดับองคกร)

จุดแข็ง S = Strengths
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน

จุดออน W = Weaknesses
1. ขาดความกระตือรือรน
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย

งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน งาน
สาธารณสุข งานนิติการ งานตรวจสอบ งานชาง

5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ

6. งานนโยบาย งานเรงดวน

โอกาส O Opportunities
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาล
เปนอยางดี
2. มีความคุนเคย และรูจักกันทุกคน
3. บุคลากรสวนใหญ มี ถ่ินท่ีอยู ในเขตพ้ืนท่ีของ
เทศบาล ทําใหรู สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชน
ไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค

ขอจํากัด T = Threats
1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ให ต อ ง เ พ่ิ ม พูนคว ามรู ใ ห
หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ
เทศบาล
3. เงินรายไดท่ีรับจัดสรรนอย  ทําใหขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ
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ปญหาที่พบ

ในการจัดการแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) ที่ผานมา พบวา ภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคล สมารถควบคุมใหอยูในอัตราไมเกินรอยละ 30 มาโดยตลอด ไมมีการกําหนดเพิ่ม ในชวง 3 ปนี้ แตมีการปรับ
เกลี่ยคน  และยุบเลิกตําแหนงที่วาง บางตําแหนง ทั้งนี้ เพื่อกระจายงาน และเปนการกระตุนใหพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ไดทํางานใหเต็มศักยภาพมากข้ึน

ตําแหนงวาง ใน 3 ป ที่ผานมา มีตําแหนงที่ไมมีคนครอง และไมสามารถยุบเลิกได เนื่องจากยังคงเปน
ตําแหนงที่ สําคัญ ตองการคนครองเพื่อมาปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล ประกอบดวย
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน   ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการและ
ชํานาญการ และ ตําแหนง นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 3 ตําแหนงนี้ แจงความประสงค ในการ รับโอน
(ยาย)  / ขอใชบัญชีของ กสถ. แลว แตยังไมมีผูดํารงตําแหนง เทศบาลฯ ยังคงจะกําหนดตําแหนงเหลานี้ไวในแผน 3
ป (พ.ศ. 2564-2566) สวนตําแหนงที่วางอ่ืนๆ ที่สามารถปรับเกลี่ยคน และมอบหมายใหเจาหนาที่อ่ืน ปฏิบัติหนาที่
ได ก็ไดยุบเลิก และบางตําแหนง ก็สามารถสรรหาคนใหมาดํารงตําแหนงวาง ได

ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) โครงสรางสวนราชการใหคงเดิม และยังไมมีการกําหนด
ตําแหนงใหม ใดๆ เนื่องจาก อาจมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในโอกาสตอไป การกําหนดตําแหนงใหมนี้ จะตองให
สอดคลองกับ งานในสังกัด สวนราชการที่จะปรากฏในแผนฉบับปรับปรุงดวย ทั้งนี้เทศบาลไดคํานึงถึง ภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคล ตองไมเกิน รอยละ 40 ตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปนสําคัญ

แนวทางในการแกไขปญหา
1. การจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรทั้งอัตรากําลังขาราชการสวนทองถ่ิน  กรอบอัตรากําลัง

พนักงานจาง โดยยึดหลักวางคนใหเหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช

ในการปฏิบัติงานและการกําหนดโครงสรางองคกร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการใหรางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ

3. การใหอํานาจในการตัดสินใจ กระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรในทุกระดับ สงเสริม
ใหพนักงานไดเรียนรูและพัฒนาทักษะที่มีความจําเปนตอการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหลานี้เปนบุคคลที่
ติดตอโดยตรงกับประชาชนผูซึ่งไดรับบริการสาธารณะ

4. การกระตุนหรือกอใหเกิดกําลังใจแกพนักงาน นอกจากการใหรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเดนเปนที่ประจักษแลว จะสนับสนุนชวยเหลือพนักงานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที่

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในชวงสองทศวรรษที่ผานมา  ได
สงผลทําใหสังคมเกือบทุกแหงไดเผชิญกับปญหามากมายหลายประการ จําเปนตองสรางปฏิกิริยาสนองตอบตอสภาวะ
โลกาภิวัฒนและปญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สรางการเปลี่ยนแปลงทางดานกระบวนทัศน
รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหนวยงาน ไปสูรูปแบบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม ( New  public
administration  model ) ที่เรียกวา  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อันเปนรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ไดมีการผสมผสานหลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเขา
ไวดวยกัน  ไดแก  การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสมัยใหม  แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม  แนวคิดทาง
รัฐศาสตรรวมสมัย  และการดําเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  และแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 วาดวยเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทางหลักในการบริหารราชการ
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการของเทศบาลตําบลเมืองปาน

จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลเมืองปาน มีภารกิจ อําหนาหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติม
และแผนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
8.1 บัญชีการปรับปรุงการจัดแบงสวนราชการภายในเทศบาลตําบลเมืองปาน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมาย
เหตุ

๑. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1) งานธุรการ บันทึกขอมลูสารสนเทศ
2) งานการเจาหนาที่
3) งานกฎหมาย และนิติกรรม
4) งานเลือกตั้ง
5) งานรองเรียน / รองทุกข
6) งานกิจการสภา

1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1) งานวชิาการและแผนงาน
2) งานจดัทําแผนพฒันาตาํบล
3) ติดตามและประเมินผลงานโครงการ
4) งานงบประมาณ

1.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1) งานปองกันและระงับโรค
2) งานสุขาภิบาลอาหาร
3) งานตลาดสด
4) งานโรงฆาสัตว
4) งานกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
5) งานกีฬาและนันทนาการ
6) งานยาเสพติด
7) งาน สปสช.

1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) งานรักษาความสงบ
3) งานจราจร
4) งานอาสาสมัครพิทักษปาและการดูแลรักษาปา

1.5 งานสวัสดิการสังคม
1) งานสงเสริมอาชีพ
2) งานเบีย้ยังชพีผูสงูอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
3) งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา

๑. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1) งานธุรการ บันทึกขอมลูสารสนเทศ
2) งานการเจาหนาที่
3) งานกฎหมาย และนิติกรรม
4) งานเลือกตั้ง
5) งานรองเรียน / รองทุกข
6) งานกิจการสภา

1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1) งานวชิาการและแผนงาน
2) งานจดัทําแผนพฒันาตาํบล
3) ติดตามและประเมินผลงานโครงการ
4) งานงบประมาณ

1.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1) งานปองกันและระงับโรค
2) งานสุขาภิบาลอาหาร
3) งานตลาดสด
4) งานโรงฆาสัตว
4) งานกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
5) งานกีฬาและนันทนาการ
6) งานยาเสพติด
7) งาน สปสช.

1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) งานรักษาความสงบ
3) งานจราจร
4) งานอาสาสมัครพิทักษปาและการดูแลรักษาปา

1.5 งานสวัสดิการสังคม
1) งานสงเสริมอาชีพ
2) งานเบีย้ยังชพีผูสงูอายุ ผูพิการและผูปวย เอดส
3) งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา



4) งานสังคมสงเคราะห
5) งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) งานบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) งานสงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) งานสงเสริม ดานศาสนา และวฒันธรรม

1.7 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ
3) งานเบิกจายวัสดุครุภัณฑและควบคุม

ยานพาหนะ

๒. กองคลัง
2.1 งานบริหารการคลัง

1) งานระเบียนการคลงั
2) งานสถิติการคลัง
3) งานรับเงิน-เบิกจายเงิน
4)งานจดัทําฎีกาเบิกจายเงนิและตรวจสอบฎีกา

เบิกจายเงิน
5) งานเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงิน
6) งานการเงินและบัญชี
7) งานทะเบียนคุมการเบกิจาย
8) งานการเงินและงบทดลอง
9) งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
2) งานจดัเก็บและพฒันารายได
3) งานจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยสิน
4) งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
5) งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ

2.4 งานธุรการ
1) งานสารบญั
2) งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ

4) งานสังคมสงเคราะห
5) งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) งานบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) งานสงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) งานสงเสริม ดานศาสนา และวฒันธรรม

1.7 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ
3) งานเบิกจายวัสดุครุภัณฑและควบคุม

ยานพาหนะ

๒. กองคลัง
2.1 งานบริหารการคลัง

1) งานระเบียนการคลงั
2) งานสถิติการคลัง
3) งานรับเงิน-เบิกจายเงิน
4)งานจดัทําฎีกาเบิกจายเงนิและตรวจสอบฎีกา

เบิกจายเงิน
5) งานเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงิน
6) งานการเงินและบัญชี
7) งานทะเบียนคุมการเบกิจาย
8) งานการเงินและงบทดลอง
9) งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
2) งานจดัเก็บและพฒันารายได
3) งานจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยสิน
4) งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
5) งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ

2.4 งานธุรการ
1) งานสารบญั
2) งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ



๓. กองชาง
3.1 งานแบบแผนและการกอสราง

1) งานวิศวกรรม
2) งานผังเมือง
3) งานสถาปตยกรรม
4) งานวิศวกรรมจราจร
5) งานควบคุมอาคาร
6) งานกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง
7) งานโรงงาน

3.2 งานโยธา
1) งานสาธารณูปโภค
2) งานสวนสารธารณะ
3) งานถนน
4) งานทางหลวงทองถ่ิน
5) งานไฟฟา ประปา

3.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ

3.4 งานธุรการ
1) งานสารบญั
2) งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ

4. หนวยตรวจสอบภายใน
1) งานตรวจสอบบญัชี เอกสารการเบิกจาย

เอกสารการรับเงินทุกประเภท
2) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
3) งานตรวจสอบพัสดุ  และการเก็บรักษา
4) งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชน

จากทรัพยสินเทศบาล

๓. กองชาง
3.1 งานแบบแผนและการกอสราง

1) งานวิศวกรรม
2) งานผังเมือง
3) งานสถาปตยกรรม
4) งานวิศวกรรมจราจร
5) งานควบคุมอาคาร
6) งานกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง
7) งานโรงงาน

3.2 งานโยธา
1) งานสาธารณูปโภค
2) งานสวนสารธารณะ
3) งานถนน
4) งานทางหลวงทองถ่ิน
5) งานไฟฟา ประปา

3.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) งานทะเบียนทรัพยสนิ
2) งานพสัดุ

3.4 งานธุรการ
1) งานสารบญั
2) งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ

4. หนวยตรวจสอบภายใน
1) งานตรวจสอบบญัชี เอกสารการเบิกจาย

เอกสารการรับเงินทุกประเภท
2) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
3) งานตรวจสอบพัสดุ  และการเก็บรักษา
4) งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชน

จากทรัพยสินเทศบาล
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง

ข้ันตอนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนดจํานวนตําแหนง มี 3 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน เพ่ือจะไดทราบ
ลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคน
และเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป

ประเภทของขอมูลท่ีทําการสํารวจและวิเคราะห
1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล)
2. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง การโอน

การลาออก ฯ
3. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหน
ใชคนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพ่ือนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปน
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ

แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ
1. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม
2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม
3. ปริมาณงานของเจาหนาท่ีเหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด
4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีและควรมอบใหใคร

ดําเนินการแทน
5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มท่ีหรือไม มอบหมายงานเพ่ิมไดหรือไม
6. การจัดหนวยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม
7. เจาหนาท่ีมีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม
8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในเรื่องใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบัน

และงานอนาคต
9. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม
10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยางไร

ข้ันตอนท่ี 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนท่ีตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้

1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ระการ
1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมีการ

คาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปท่ีผานมาแลวนํามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความจริง
และนาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได
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1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใชการทํางานแตละชิ้น
การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ป จะมี 52 สัปดาห
1 สัปดาหจะทํา 5 วัน
1 ป จะมีวันทํางาน 260 วัน
วันหยุดราชการประจําป 13 วัน
วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน) 10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย 7 วัน
รวมวันหยุดใน 1 ป 30 วัน

* วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป 230 วัน
เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักสวนตัว 1 ชม.)

** เวลาทํางานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง
หรือ (1,380 x 60) 82,800 นาที

ซึ่งในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ
สูตรในการคํานวณ

จํานวนคน = ปริมาณงานท้ังหมด(1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น
เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป

สรุปผลการหาจํานวนคน ท่ีตองใชในเทศบาลตําบลเมืองปาน ตามวิธีนี้ ในภาพรวมองคกร
แลว คือจํานวน 45 อัตรา และวิธีนี้ จะเห็นไดวา  จํานวนงานของ เจาหนาท่ีแตละคนท่ีเขียนปริมาณงานมา
นั้น อยูในกรอบมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งมีมากนอย นั้น แตกตางกันไป  จํานวนงานท่ีไดรับมอบหมาย ก็มี
มากนอย ตามความสามารถของบุคคล  โดยเฉลี่ยแลว เปนปริมาณท่ีถือไดวา มีจํานวนมากกวา กรอบ
อัตรากําลังท่ีตั้งไว คือ 38 อัตรา แตท้ังนี้ ดวยภาระคาใชจายท่ีมีอยูจํากัด  และเพ่ือเปนการกระตุน
ประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีพนักงานทุกคน ใหทํางานอยางเต็มท่ีเต็มกําลังความสามารถ จึงยังคง
กรอบอัตรากําลังไวเทาเดิม และยังไมมีการเพ่ิมอัตรากําลังใด ๆ  หากมีตําแหนงวาง ก็ใหสรรหา หากไมมีผู
ครองตําแหนง เกิน 1 ป แลว ใหพิจารณาปรับลด  เพ่ือลดภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล หากใน
อนาคตเห็นวา ตําแหนงใด สามารถปรับเกลี่ยงานได หรือ อาจตองการกําลังคนเพ่ิมเติม ประการใด ก็ให
คณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล พิจารณาตอไป (รายละเอียดการวิเคราะหความ
ตองการกําลังคน ปรากฏในภาคผนวก)

ตรากําลังท่ีตองการในแตละสวนราชการ ดังนี้
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สรุปเปรียบเทียบอัตรากําลังท้ังหมดกับอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน

 เทศบาลตําบลเมืองปาน มีจํานวนพนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
ไดแก ตําแหนงปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา จะเปนอัตราวาง เนื่องจาก เกษียณ 30 กันยายน 2563

 สํานักปลัดเทศบาล มีความตองการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท้ังหมดจํานวน 15
ตําแหนง 23 อัตรา แยกเปน ประเภทอํานวยการจํานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 5 อัตรา ประเภท
ท่ัวไปจํานวน 2 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 4 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจจํานวน 6 อัตรา และพนักงาน
จางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา

ปจจุบันในสํานักปลัดเทศบาล มีจํานวนอัตรากําลังท่ีมีคนครอง 19 อัตรา มีอัตราวาง 4 อัตรา
แบงเปน พนักงานเทศบาลวาง 2 อัตรา  และ พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา

 กองคลัง มีความตองการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท้ังหมด 7 ตําแหนง 7 อัตรา แยกเปน
อํานวยการ จํานวน 1 อัตรา  ประเภทวิชาการ 3 อัตรา  ประเภทท่ัวไป 2 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป 1 อัตรา

ปจจุบัน ในกองคลัง มีอัตราตําแหนง 6 ตําแหนง 6 อัตรา มีตําแหนงวาง 2 อัตรา แบงเปน พนักงาน
เทศบาล วาง 1 อัตรา และพนกังานจาง วาง 1 อัตรา
 กองชาง มีความตองการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท้ังหมด 5 ตําแหนง 6 อัตรา แยกเปน
ประเภทอํานวยการจํานวน 1 อัตรา ประเภทท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 2
อัตรา

ปจจุบันใน กองชาง มีอัตราวาง จํานวน 1 อัตรา  ประเภทพนักงานเทศบาล วาง 1 อัตรา

 หนวยตรวจสอบภายใน มีความตองการจํานวนพนักงานเทศบาล ท้ังหมดจํานวน 1 ตําแหนง 1
อัตรา แยกเปน ประเภทวิชาการ จํานวน 1 อัตรา มีผูดํารงตําแหนง 1 อัตรา ไมมีตําแหนงวาง

 สรุปอัตรากําลังท่ีตองการของเทศบาลตําบลเมืองปานทุกสวนราชการตองการอัตรากําลังท้ังหมด
29 ตําแหนง 38 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานเทศบาล มีจํานวนอัตราท่ีตองการ 20 อัตรา มีคนครอง 15 อัตรา วาง 5 อัตรา
2. พนักงานครูเทศบาล มีจํานวนอัตราท่ีตองการ 4 อัตรา มีคนครอง 4 อัตรา วาง – อัตรา
3. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวนท่ีตองการ 8 อัตรา มีคนครอง 6 อัตรา วาง 2 อัตรา
4. พนักงานจางท่ัวไป จํานวนท่ีตองการ 6 อัตรา มีคนครอง 5 อัตรา วาง 1 อัตรา
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2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานท่ีผานมาในแตละปรวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนด
จํานวนตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนํามา
คํานวณหาอัตราสวนระหวางปริมาณงานกับจํานวนคนท่ีตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ
หรืองานดานการเงิน แตมีขอควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ

2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม
2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ี จึงไมสามารถคํานวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ไดเพียงอยางเดียว ตองใชวิธีการคํานวณท่ีซับซอนกวานี้ การจะกําหนดกรอบอัตรากําลัง ควรจะ
พิจารณาถึงเปาหมาย โดยในท่ีนี้เราจะมาวิเคราะหถึงการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ เทศบาลตําบลเมืองปาน   ดังนี้
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเมืองปาน

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2) ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
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การกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลเมืองปาน

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตําแหนงพนกังานที่กําหนดรองรับ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พืน้ฐาน

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายนํ้าทอลอด
เหล่ียม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบนํ้าอุปโภคบริโภค อาคารตางๆ ส่ิงกอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร
กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

-ปลัดเทศบาล / ผอ. กองชาง / นายชางโยธา / ผูชวย
นายชางโยธา / ผูชวยนายชางไฟฟา / ธุรการ กองชาง /
นวก.พัสดุ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนนํ้า
ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า สรางและซอมแซมฝายชะลอนํ้า ตามพระราชดําริฯ เปนตน

-ปลัดเทศบาล /หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล / จพง.ปองกัน
ฯ /คนงานท่ัวไป / ผอ.กองชาง/ นายชางโยธา / ผูชวย
นายชางโยธา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
สังคม/ชุมชน

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ
ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษา อุดหนุน อปท.อื่น สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขัน
กีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน สวนราชการหรือหนวยอื่นของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล
องคกรท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก
อปพร.ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู
ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ

-ปลัดเทศบาล /หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล / นักพัฒนา
ชุมชน / ผูชวย จพง.พัฒนาชุมชน / คนงานท่ัวไป / พัสดุ
/ นวก.ศึกษา / ครู ผดด. / ผดด. / จพง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / จพง.สาธารณสุข / ผอ.กองชาง /
นายชางโยธา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

สงเสริมอาชีพ สงเสริมการใชสินคาทองถิ่นและการตลาด สงเสริมการทองเท่ียว ปลัด / หน.สป./นักพัฒนาชุมชน/ นักวิเคราะหฯ / จพง.
ปองกัน / จพง.สาธาณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ือใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

ปลัด / หัวหนา สป. / ผอ.กองคลง / ผอ.กองชาง /นัก
ทรัพยากรบุคคล/นักจัดการงานท่ัวไป / นักวิเคราะห /
นักวิชาการตรวจสอบภายใน พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และพนักงานจางท้ังหมดของ องคกร รวมถึง
คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตําบลเมืองปาน
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากําลัง และลักษณะงาน
ของหนวยงานท่ีอยูในเขตพื้นท่ีติดตอกัน ในตําบล เมืองปาน
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สรุปผลการวิเคราะหตําแหนง

จากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน การเปรียบเทียบอัตรากําลังของหนวยงานท่ีอยูในเขตพื้นท่ี
ติดตอกัน และวิเคราะหอัตรากําลังท่ีตองการ ท่ีมีอยู กับ ยุทธศาสตรการพัฒนา พบวาอัตรากําลังท่ีมีอยูใน
ปจจุบันนั้น มีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอปริมาณงานในแตละสวนราชการแลว จึงใหคงอัตรากําลังไว
เทาเดิมกอน  ท้ังนี้ อาจมีการปรับเพ่ิม หรือ ยุบเลิก ไดในอนาคต โดยจะพิจารณาจากภารกิจของงาน และ
อัตราการลาออก โอน(ยาย) ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ดวย

อัตราวางของขาราชการพนักงานเทศบาลท่ีมีอยู ดังนี้
1. พนักงานเทศบาล 5 อัตรา

1.1 ตําแหนง ปลัดเทศบาล จะวางในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป เนื่องจากผูครอง
ตําแหนงปจจุบัน จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน 2563 ทําการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงโดยการ
รับโอน(ยาย) ตามหวงระยะเวลา 60 วัน หลังจากนี้ หากไมมีผูดํารงตําแหนง ตองรายงาน ก.ท.จ.ลําปาง เพ่ือ
ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กสถ.ตอไป

1.2 ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ และตําแหนง นายชางโยธา
เปนตําแหนงวางเดิม ท่ีขอใชบัญชีของ กสถ.

1.3 ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตําแหนงวางเดิม อยูระหวางการรับโอน
(ยาย) และประสานวันรับโอน-ใหโอน ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563

1.4 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต และ ผูดูแลเด็ก ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  เปน
ตําแหนงวางเดิม มีแผนสรรหา ปงบประมาณ 2564

1.5 ตําแหนงคนงาน ประเภท พนักงานจางท่ัวไป เปนตําแหนงวางเดิม มีแผนสรรหา
ปงบประมาณ 2564

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการ
ในอนาคต ๓ ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะ
ใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาล และเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเมืองปาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงใน
กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ดังนี้
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน
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10 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
กรอบโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลเมืองปาน

ระดับ พนักงานเทศบาล/นักบริหารงานทองถิ่น
ตน กลาง สูง

จํานวนปจจุบัน
ท่ีมีคนครอง - 1 -

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) (1)

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1.งานบริหารงานท่ัวไป
2.งานวิเคราะหนโยบายและแผน
3.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
6.งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
7.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

1.งานบริหารงานคลัง
2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได
3.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
4.งานธุรการ

1.งานแบบแผนและการกอสราง
2.งานโยธา
3.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
4.งานธุรการ
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โครงสราง สํานักปลัดเทศบาล

ระดับ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล

พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป
อํานวยการ

ทองถิ่น
วิชาการ ท่ัวไป

จํานวนปจจุบันท่ีมีคนครอง 1 5 2 4 6 5
จํานวนตําแหนงวาง - - 1 - 2 -

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป / อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน)  (1)

งานบรหิารงานทั่วไป
พนักงานเทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ (1)

- นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ (1)

พนักงานจางตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต (3) วาง 1
พนักงานจางท่ัวไป
- คนงานท่ัวไป (1)
- ภารโรง (1)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
พนักงานเทศบาล
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปก./ชก. (1) วาง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานเทศบาล
- เจาพนักงานสาธารณสุข ปก/ชก (วาง 1)
พนักงานจางท่ัวไป
- คนงานท่ัวไป (1)

งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานเทศบาล
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน (1)

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
พนักงานเทศบาล
- นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (1)

งานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (1)
- ครูผูดูแลเด็ก (4)
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูดูแลเด็ก (2) (วาง 1)
พนักงานจางท่ัวไป
- ผูดูแลเด็ก (1)

งานทะเบียนทรพัยสนิและพัสดุ
พนักงานจางท่ัวไป
- คนงานท่ัวไป (1)
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โครงสราง กองคลัง

ระดับ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไปอํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป
จํานวนปจจุบัน
ท่ีมีคนครอง 1 3 2 - 1

จํานวนตําแหนงวาง - 1 - - 1

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง /อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน (1)

งานการเงินและการคลัง

พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการคลังชํานาญการ (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ (1)

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได

พนักงานเทศบาล
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ชํานาญงาน (1)

พนักงานจางท่ัวไป
- คนงานท่ัวไป (1) วาง

งานทะเบียนทรพัยสนิและพัสดุ

พนักงานเทศบาล
- เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน (1)
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1) วาง

งานธุรการ
(มีงานแตยังไมกําหนด
ตําแหนง เน่ืองจาก

มอบหมายให จนท.และ
พนักงานจางในกอง

รับผิดชอบ)
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โครงสราง กองชาง

ระดับ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไปอํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป
จํานวนปจจุบัน
ท่ีมีคนครอง 1 - 3 2 -

จํานวนตําแหนงวาง - - 1 - -

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง /อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน (1)

งานแบบแผนและการกอสราง

(มีงานแตยังไมกําหนดตําแหนง
เน่ืองจากมอบหมายให จนท.และ
พนักงานจางในกอง รับผิดชอบ)

งานโยธา

พนักงานเทศบาล
- นายชางโยธา อาวุโส (1)
- นายชางโยธา ปง./ชง (1) วาง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผช.นายชางโยธา (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผช.นายชางไฟฟา (1)

งานทะเบียนทรพัยสนิและพัสดุ

(มีงานแตยังไมกําหนดตําแหนง
เน่ืองจากมอบหมายให จนท.และ
พนักงานจางในกอง รับผิดชอบ)

งานธุรการ

พนักงานเทศบาล
- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (1)
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โครงสราง หนวยตรวจสอบภายใน

ระดับ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไปอํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป
จํานวนปจจุบัน
ท่ีมีคนครอง - 1 - - -

จํานวนตําแหนงวาง - - - - -

หนวยตรวจสอบภายใน

พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (1)
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11. บัญชีจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
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๑2. แนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ เทศบาลตําบลเมืองปาน

ในการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรคือทรัพยากร
มนุษยขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอ่ืนๆขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เปนอยางปจจัยตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวางแผนการใชกําลังคน
อยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร อันไดแก ขาราชการและ
พนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
การพัฒนาท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไวดังนี้

1. จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหนวยงาน
ตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน การเขารับการฝกอบรมท่ีหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรใหสมารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยใหเทศบาลตําบลเมืองปาน
เปนผูจัดอบรมเอง หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร

3. สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณในการทํางานระหวางเจา
หนาท่ีทองถ่ินดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน

4. จัดใหมีการศึกษาดงูานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากร
สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการการปฏิบัติงานอันจะเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน

5. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพ้ืนท่ีการใหบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการใหบริการประชาชน
เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาท่ี

6. สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมาก
ข้ึน เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ําซอนของ
งานและการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากข้ึน

7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผาน
การศึกษาท่ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป
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8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกําหนด

และตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ

1. เปนเทศบาลตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย โปรงใส  ในการ
ทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและเปด
กวางซึ่งการมีสวนรวม การสรางเครือขาย

2. เทศบาลตําบลเมืองปาน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวน
ราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  เทศบาลตําบลเมืองปาน  มุงเนนใหประชาชนใชระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดให
ประชาชนใชบริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผาน
ไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย

ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน ตามแนวทางขางตนนั้น
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน

 การบริหารโครงการ
 การใหบริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดตอสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลตําบลเมืองปาน เล็งเห็นวา มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานท่ี
ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการหลอ
หลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบลเมืองปาน
ประกอบดวย

 การมุงผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน
 การบริการเปนเลิศ
 การทํางานเปนทีม
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลเมืองปาน

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมแลจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานกึท่ี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
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ประกอบดวย

- สําเนาคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)
- สําเนารายงานการประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)
- คําแถลงงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
- เอกสารอ่ืนๆท่ีจําเปนในการจัดทําแผนอัตรากําลัง3 ป (พ.ศ. 2564-2566)



เทศบาลตําบลเมืองปาน

สิ่งท่ีสงมาดวย 3.

เอกสารประกอบ การพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2564-2566
และ แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกอบดวย
1. แบบสรุปจํานวนบุคลากร
2. สรุปบัญชีขอความเห็นชอบการจัดทําแผน
3. โครงสรางสวนราชการ
4. กรอบอัตรากําลัง
5. รายละเอียดภาระคาใชจาย
6. แผนภูมิโครงสรางสวนราชการ
7. บัญชีจัดคนลงสูตําแหนง
8. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผน
9. คําแถลงงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2564



ประกาศเทศบาลตําบลเมืองปาน
เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2564 – พ.ศ. 2566)

-----------------------------------------

ตามท่ี เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)
เพ่ือนํามาวางแผนการบริหารงานดานทรัพยากรบคุคล ของเทศบาลตําบลเมืองปาน โดยไดขอความเห็นชอบไป
ยัง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง แลวนั้น

อาศัยอํานาจตามความใน ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 23
กันยายน 2563 ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป(พ.ศ. 2564- พ.ศ.2566)ของเทศบาล
ตําบลเมืองปาน จึงขอประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี
๑ ตุลาคม 2563 เปนตนไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายศรีทน   นิวันติ)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน
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2564 2565 2566 2564 2565 2566
ปลัดเทศบาล 1 1 1 1 วาง (เกษียณ 30 ก.ย.63)

พนักงานเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 1 1 1 1
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 1 1 1 1
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 1 1 1
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 วางเดิม (รับโอน ยาย)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 1 1 1
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 1 1 1
เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 วางเดิม (ขอใชบัญชี กสถ.)
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 1 1 1 1
พนักงานครูเทศบาล
ครู 4 4 4 4
พนักงานจางตามภารกิจ / คุณวุฒิ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1
พนักงานจางตามภารกิจ / ทักษะ
พนักงานขับรถยนต 3 3 3 3 วางเดิม 1 อัตรา
ผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 วางเดิม 1 อัตรา
พนักงานจางท่ัวไป
ภารโรง 1 1 1 1
คนงาน 3 3 3 3
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1

พนักงานเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 1 1 1 1
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 1 1 1
นักวิชาการคลังชํานาญการ 1 1 1 1
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 วางเดิม (ขอใชบัญชี กสถ.)
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 1 1 1
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 1 1 1 1
พนักงานจางท่ัวไป
คนงาน 1 1 1 1 วางเดิม

พนักงานเทศบาล
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 1 1 1 1
เจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1
นายชางโยธา 2 2 2 2 วางเดิม 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ / คุณวุฒิ
ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1
ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 1 1

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1
38 38 38 38

กองคลัง (04)

รวม บุคลากรท้ังหมด

เพ่ิม / ลด
อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ป ขางหนา

กรอบ
อัตรากําลังเดิมตําแหนง หมายเหตุ

สํานักปลัดเทศบาล (01)

กองชาง (05)

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวาง ป 2564 - 2566

หนวยตรวจสอบภายใน (12)
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจํา เงินเพ่ิมอื่น/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินคาตอบแทน
1 วาง 52-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 52-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 548,050 84,000 84,000 วาง

(นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (คากลางเงินเดือน) (7000*12) (7000*12) เกษียณ 30 กย.63
สํานักปลัดเทศบล

2 นางสาวเยาวลักษณ ปริญญาโท 52-2-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตน 52-2-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตน 342,720 42,000 - 384,720
วิริยเชษฐกุล รปม. (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (28,560*12) (3,500*12)

3 นางสาวรุงนภา ปริญญาโท 52-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 52-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 288,120 - - 288,120
ตั้งการ รัฐศาสตร (24,010*12)

4 นางกรรฐิกา ปริญญาตรี 52-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 52-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 369,480 - - 369,480
แตมคม การตลาด (30790*12)

5 วาง 52-2-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย ปก./ชก. 52-2-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย ปก./ชก. 355,320 - - 355,320
และแผน และแผน (คากลางเงินเดือน)

6 นางสาวประทุมพร ปริญญาโท 52-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 52-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 249,480 - - 249,480
ตะวงศ รปม. (20,790*12)

7 นายศุภณัฐ ปริญญาตรี 52-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 52-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 199,200 - - 199,200
ไปเร็ว ศิลปศาสตร (16,600*12)

8 วาง - 52-2-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 52-2-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900 - - 297,900
(คากลางเงินเดือน) (วางเดิม)

9 นายดําเนิน ปริญญาตรี 52-2-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ชง. 52-2-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ชง. 291,240 - - 291,240
ตะมะ รัฐศาสตร บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย (24,270*12)

พนักงานครูเทศบาล
10 นางนงคเยาว ปริญญาตรี 522016600104 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.2 522016600104 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.2 313,800 - - 313,800

เมืองแมะ ปฐมวัย(4ป) (26,150*12) (งบอุดหนุน)
11 นางพัฒนา ปริญญาตรี 522016600105 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 522016600105 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 286,080 - - 286,080

สุรงครัตน ปฐมวัย(5ป) (23,840*12) (งบอุดหนุน)
12 นางสุวิดา ปริญญาตรี 522016600106 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 522016600106 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 301,680 - - 301,680

นิวันติ ปฐมวัย(5ป) (25,140*12) (งบอุดหนุน)
13 นางสายพิน ปริญญาตรี 522016600107 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 522016600107 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 319,920 - - 319,920

ภูวังหมอ ปฐมวัย(5ป) (26,660*12) (งบอุดหนุน)
พนักงานจางตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)

14 นางสาวพิมพปวีณ ป.ตรี - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - 136,560 - - 136,560
ชื่อหลาย (11,380*12)

เงินเดือนกรอบอัตรากําลังใหมกรอบอัตรากําลังเดิม



11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจํา เงินเพ่ิมอื่น/ หมายเหตุ
ตําแหนง เงินคาตอบแทน

เงินเดือนกรอบอัตรากําลังใหมกรอบอัตรากําลังเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ (มีทักษะ)
15 นายถวิล ปวช. - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 150,600 - - 150,600

รัญจวน คหกรรม (15,550*12)
16 นายสุรพงษ ปวช. - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 144,240 - - 144,240

สมกุล ชางยนต (12,020*12)
17  วาง - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 112,800 - - 112,800

(9,400*12) วางเดิม
18 นางเกษร ปริญญาตรี - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 156,600 - - 156,600

อนุ ปฐมวัย(5ป) (13,050*12) (งบอุดหนุน)
19 วาง - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 112,800 - - 112,800

(9,400*12) (งบอุดหนุน)
พนักงานจางทั่วไป

20 นายพิพัฒน ปริญญาตรี - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 - - 108,000
กาวี (9,000*12)

21 นายประจักษ ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000
พานธงรักษ (9,000*12)

22 นางสาวปณณภัสร ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000
ยะทา (9,000*12)

23 นายสกล ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000
เชื้อทอง (9,000*12)

24 นางวาสนา ปริญญาตรี - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 108,000 - - 108,000
เกตุดี ปฐมวัย(5ป) (9,000*12) (งบอุดหนุน)

กองคลัง
25 นางปยะมาศ ปริญญาโท 52-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 52-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 435,720 42,000 477,720

ไชยเมืองชื่น การจัดการทั่วไป (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (36,310*12) (3,500*12)
26 นางสาวดวงพร ปริญญาตรี 52-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 52-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 356,160 - - 356,160

ดุกลา บัญชี (29,680*12)
27 นางสาวพรทนา ปริญญาตรี 52-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 52-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 329,760 - - 329,760

เนิ่นแฝก บัญชี (27,480*12)
28 วาง 52-2-05-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 52-2-05-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก.ชก 355,320 - - 355,320

คากลางเงินเดือน วางเดิม
29 นายบรรจง 52-2-04-4203-002 เจาพนักงานพัสดุ ปง 52-2-04-4203-002 เจาพนักงานพัสดุ ปง. 225,480 - - 225,480

เครือวัลย (18,790*12)
30 นางสาวนิภา ป.ตรี 52-2-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง. 52-2-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง. 230,400 - - 230,400

ยอดดี (19,200*12)



11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจํา เงินเพ่ิมอื่น/ หมายเหตุ
ตําแหนง เงินคาตอบแทน

เงินเดือนกรอบอัตรากําลังใหมกรอบอัตรากําลังเดิม

พนักงานจางทั่วไป
31 วาง 0 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000

(9,000*12) วางเดิม
กองชาง
32 นายบัณฑิต ปริญญาโท 52-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 52-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 409,320 42,000 451,320

ตัวจริง วิศวกรรมกอสราง (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง) (34,110*12) (3,500*12)
33 นายจักรภพ ปวช. 52-2-05-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 52-2-05-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 221,280 - - 221,280

ธรรมขันท กอสราง (18,440*12)
34 นายอรรถชัย ปวส. 52-2-05-4701-001 นายชางโยธา อาวุโส 52-2-05-4701-001 นายชางโยธา อาวุโส 323,760 - - 323,760

มะโน กอสราง (26,980*12)
35 วาง ปวส. 52-2-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 52-2-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900 - - 297,900

(คากลางเงินเดือน) วางเดิม
พนักงานจางตามภารกิจ

36 นายอนุวัฒน ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 152,040 - - 152,040
นิวันติ กอสราง (12,670*12)

37 นายสะอาด ปวส. - ผูชวยนายชางไฟฟา - - ผูชวยนายชางไฟฟา - 142,680 - - 142,680
จัดสวย ไฟฟา (11,890*12)

หนวยตรวจสอบภายใน
38 นางสาววาสิตา ปริญญาตรี 52-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 52-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 289,080 - - 289,080

คุณธาราภรณ (24,090*12)

หมายเหตุ
ชองเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพ่ิมอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนที่จายจริงตามระดับตําแหนง และขั้นเงินเดือนของอัตรากําลังที่มีอยูปจจุบัน ประกอบดวย
1 เงินเดือน
2. เงินประจําตําแหนงของประเภทบริหารทองถิ่น ประเภทอํานวยการทองถิ่น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
 อื่น ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. เงินคาตอบขแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพ่ิมอี่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรับ(พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ,เงินวิทยฐานะ , เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
   ที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ฯลฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว





#VALUE!
-





9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 49
เทศบาลตําบลเมืองปาน นําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาล มาคํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคล เพื่อประมาณการคาใชจายที่เทศบาล

ตําบลเมืองปาน จะตองจาย ดานการบริหารงานบุคคล สําหรับนําไปจัดเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และเพื่อประโยชนในการควบคุมการใชจายดานการบริหาร

ท่ี ช่ือสายงาน ระดับ จํานวน จํานวน เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง ท้ังหมด (คน) (1) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 548,040 168,000 1 1 1 - - - 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 วาง เกษียณ 30 ก.ย.63
สํานักปลัดเทศบาล (01)

2 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท่ัวไป) ตน 1 1 342,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560 (28560)
3 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 1 1 288,120 0 1 1 1 - - - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 (24010)
4 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 369,480 0 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 382,560 396,000 409,320 (30790)
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม
6 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 249,480 0 1 1 1 - - - 11,040 10,920 11,160 260,520 271,440 282,600 (20790)
7 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 199,200 0 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 214,560 222,240 (16600)
8 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

งานบุคคลไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
จํานวนท่ีมีอยูในปจจุบัน อัตราตําแหนงท่ีควรจะมี อัตรากําลังคน คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น(3) คาใชจายรวม(4)

หมายเหตุในระยะเวลา 3 ปขางหนา เพิ่ม/ลด

8 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม
9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 291,240 0 1 1 1 - - - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 (24270)

10 ครู 1 1 313,800 0 1 1 1 - - - 18,840 20,040 21,240 332,640 352,680 373,920 งบอุดหนุน (26,150)
11 ครู 1 1 286,080 0 1 1 1 - - - 17,280 18,240 19,320 303,360 321,600 340,920 งบอุดหนุน (23,840)
12 ครู 1 1 301,680 0 1 1 1 - - - 18,120 19,200 20,400 319,800 339,000 359,400 งบอุดหนุน (25,140)
13 ครู 1 1 319,920 0 1 1 1 - - - 19,200 20,400 21,600 339,120 359,520 381,120 งบอุดหนุน (26,660)

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
14 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 136,560 0 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 142,080 147,840 153,840 (11380)

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
15 พนักงานขับรถยนต 1 1 150,600 0 1 1 1 - - - 6,120 6,360 6,600 156,720 163,080 169,680 (12550)
16 พนักงานขับรถยนต 1 1 144,240 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 150,120 156,240 162,600 (12020)
17 พนักงานขับรถยนต 1 112,800 0 1 1 1 - - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 วางเดิม
18 ผูดูแลเด็ก 1 1 156,600 0 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,840 162,960 169,560 176,400 งบอุดหนุน (13,050)
19 ผูดูแลเด็ก 1 112,800 0 1 1 1 - - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 งบอุดหนุน (วางเดิม)

พนักงานจางท่ัวไป
20 ภารโรง 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9000)
21 คนงาน 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9000)
22 คนงาน 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9000)
23 คนงาน 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9000)
24 ผูดูแลเด็ก 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 งบอุดหนุน (9,000)

กองคลัง (04)กองคลัง (04)
25 ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 435,720 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560 (36310)
26 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000 (29680)
27 นักวิชาการคลัง ปก./ชก. 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27480)



28 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 1 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม
29 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 225,480 0 1 1 1 - - - 7,440 7,560 7,800 232,920 240,480 248,280 (18790)
30 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 230,400 0 1 1 1 - - - 9,240 9,720 10,080 239,640 249,360 259,440 (19200)

พนักงานจางทั่วไป
31 คนงาน 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 วางเดิม

กองชาง (05)
32 ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง) ตน 1 1 409,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920 (34110)
33 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 221,280 0 1 1 1 - - - 9,120 9,240 9,720 230,400 239,640 249,360 (18440)
34 นายชางโยธา อาวุโส 1 1 323,760 0 1 1 1 - - - 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 (26980)
35 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ
36 ผูชวยนายชางโยธา 1 1 152,040 0 1 1 1 - - - 6,120 6,360 6,600 158,160 164,520 171,120 (12670)
37 ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 142,680 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,440 154,440 160,680 (11890)

หนวยตรวจสอบภายใน
38 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1 289,080 0 1 1 1 - - - 9,360 9,600 9,960 298,440 308,040 318,000 (24090)
(5) รวม 38 30 7,794,600 294,000 38 38 38 0 0 0 266,040 268,440 272,280 8,354,640 8,623,080 8,895,360
(6) ประมาณการประโยชนตอบแทนอ่ืนรอยละ 15 1,253,196 1,293,462 1,334,304
(7) รวมเปนคาใชจายดานบุคลากรทั้งสิ้น 9,607,836 9,916,542 10,229,664
(8) คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 24.64 24.22 23.79(8) คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 24.64 24.22 23.79

หมายเหตุ
กรอบอัตราทั้งหมด 38 อัตรา แบงเปน
ประเภท กรอบ คนครอง วาง (นางสาวชาครีย ณ ลําปาง) ผูรับรองขอมูล
พนักงานเทศบาล 20 15 5 วาง ปลัด/จพง.สาธารณสุข/นวก.พัสดุ/นักวิเคราห//นายชางโยธา   ปลัดเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล 4 4 0 -
พนักงานจางตามภารกิจ 8 6 2 วาง พนักงานขับรถยนต / ผูดูแลเด็ก
พนักงานจางทั่วไป 6 5 1 วาง คนงาน

38 30 8
: ขาราชการถายโอน ลูกจางประจําถายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับงบเงินอุดหนุนท่ีจายเปนเงินเดือน คาจาง ใหระบุขอมูลไวในแผนอัตรากําลังแตไมตองนํามาคิดรวมเปนภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอิ่น ตามมาตรา 35
: ขาราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตําแหนงเพิ่ม โดยใชงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเปนเงินเดือนคาตอบแทน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 849 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562
  เร่ืองการกําหนดเลขท่ีตําแหนงของขาราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหนํามาคํานวณเปนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบัณญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดวย
: ขอมูลในชองเงินเดือน (1) ตองมีจํานวนตรงกันกับขอมูลในชองเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ
: ใหบันทึกขอมูลเรียง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0809.5/ว 52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เร่ือง การจัดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง)

1 คิดภาระคาใชจาย แบบ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 2 คิดภาระคาใชจาย แบบ ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณรายจาย 2564 (ผานสภาฯเทศบาลแลว) บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 24.64 งบประมาณรายจาย 2564 บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 50.57
งบประมาณรายจาย 2565 บวกเพิ่ม 5% บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 24.22 งบประมาณรายจาย 2565 บวกเพิ่ม 5% บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 49.71
งบประมาณรายจาย 2566 บวกเพิ่ม 5% บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 23.79 งบประมาณรายจาย 2566 บวกเพิ่ม 5% บาท คิดเปนภาระคาใชจาย รอยละ 48.8342,997,500

40,950,000
39,000,000

20,947,500
19,950,000
19,000,000



40

ที่ สวนราชการ ตําแหนง ประเภท อัตรากําลังที่
ตองการ (อัตรา)

มีผูดํารง
ตําแหนง (อัตรา)

อัตราวาง
(อัตรา) หมายเหตุ

1 ปลัดเทศบาล นักบริหารงานทองถิ่น 1 0 1 วาง (เกษียณ 30 ก.ย.63)
2 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อํานวยการทองถิ่น 1 1 0
3 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1 1 0
4 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1 0
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ 1 0 1 วางเดิม (รับโอน ยาย)
6 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 1 1 0
7 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 1 0
8 เจาพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป 1 0 1 วางเดิม (ขอใชบัญชี กสถ.)
9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป 1 1 0

10 ครู พนักงานครูเทศบาล 4 4 0
11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1 1 0
12 พนักงานขับรถยนต พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 3 2 1 วางเดิม
13 ผูดูแลเด็ก พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 2 1 1 วางเดิม
14 ภารโรง พนักงานจางทั่วไป 1 1 0
15 คนงาน พนักงานจางทั่วไป 3 3 0
16 ผูดูแลเด็ก พนักงานจางทั่วไป 1 1 0

23 19 4
17 ผูอํานวยการกองคลัง นักบริหางานการคลัง 1 1 0
18 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 1 1 0
19 นักวิชาการคลัง วิชาการ 1 1 0
20 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ 1 0 1 วางเดิม (ขอใชบัญชี กสถ.)
21 เจาพนักงานพัสดุ ทั่วไป 1 1 0
22 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป 1 1 0
23 คนงาน พนักงานจางทั่วไป 1 0 1 วางเดิม

7 5 2
24 ผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง 1 1 0
25 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 0
26 นายชางโยธา ทั่วไป 2 1 1 วางเดิม
27 ผูชวยนายชางโยธา พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1 1 0
28 ผูชวยนายชางไฟฟา พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1 1 0

6 5 1

29

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 1 1 0

1 1 0

38 30 8

กองชาง

รวม กองชาง

รวม บุคลากรทั้งหมด ที่ตองการ ของเทศบาลตําบลเมืองปาน

รวมหนวยตรวจสอบภายใน

อัตรากําลังท่ีตองการในแตละสวนราชการ  ดังน้ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวม สํานักปลัดเทศบาล

รวม กองคลัง

กองคลัง


