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๑.หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง

และมาตรฐานของตำแหน่ง(ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  4  กันยายน  2558 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่  จัดพนักงานเทศบาลให้เข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง  ว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วน
ราชการใด  จำนวนเท่าใด  โดยให้คำนึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดย
ให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงาน  หรือลูกจ้างเทศบาล  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนด
ตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและ
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและ
การใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  
   ข้อ.11 การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่งพนักงาน เทศบาลให้คำนึง ลักษณะ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานคุณภาพและความยากของงาน ค่าใช้จ่ายของเทศบาลหรือค่าใช้จ่ายของรัฐใน
หมวดเงินอุดหนุน โดยการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูหรือข้าราชการอื่นแล้วแต่กรณี 
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   ข้อ 14 การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จำนวน เท่าใด ให้เทศบาลจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ง ในการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้เทศบาลคำนึงถึงภารกิจ 
อำนาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดท้ัง
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล 
   ข้อ 17 ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล จัดทำอัตรากำลัง โดยให้
คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่ากำหนดแผนและขุ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ข้อ 17(5) การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
และหลักเกณฑ์การกำหนดของเทศบาล โดยความเห็นยชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  1.5 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุม ครั้งท่ี 1   0/ 2563 เมื่อวันท่ี 
30 กนัยายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564– 2566)ของเทศบาลตำบล     สันป่าตอง 
  1.6 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี   ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 2.1 เพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานให้สอดคล้องกับระบบ
ประเภทตำแหน่ง ระบบการจ้างท่ีเหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำในระบบประเภทตำแหน่ง ว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

2.5.เพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ และ
การใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.7 เพื่อให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรท่ีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
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2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา กำลังคน 
ตำแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ  

2.2.2 เทศบาลฯมีอัตรากำลังท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และ
เก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน  

2.2.๓ การจัดทำแผนกำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์ ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้  

2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 

3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลสันป่าตองตามคำส่ังท่ี     /2563 ซึ่งมี

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็นเลขานุการ มีหน้าท่ีจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การกำหนดกรอบอัตรากำลังคน
นั้นจะเป็นส่วนหนึง่ของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึง่นักวิชาการของไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้
ความหมาย ดังนี้  

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ 
กำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร และ 
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก 
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่องค์การ”  

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกำลังคน 
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อน าไปสู่การกำหนดกลวิธีท่ีจะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมา 
ปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อ 
ธำรงรักษากำลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”  

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการ 
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น 
กิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางสำ หรับ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการท่ีจะให้ได้กำลังคนท่ีมีความรู้ ความสามารถอย่าง 
เพียงพอ หรือกล่าวโดยท่ัวไป การมีจำนวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรใน 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนอัตรากำลังคนคือ 
วิธีการ ท่ีจะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป จากคำจำกัด
ความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็น การระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน 
ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดท้ังในปัจจุบันและ อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่   ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันป่าตองตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  พ.ร.บ. แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ  เทศบาล อบต. มาตรา (๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น ตลอดจนกฎหมายอื่น    ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล คณะผู้บริหาร และ สภาพปัญหาของเทศบาลตำบลสันป่าตองภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลสันป่าตอง เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุผล
ตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จึงจำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดย
มุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันท่ีดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังให้เปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนไป ท้ังนี้ 
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรากำลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปใน
อนาคตและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดต้ัง อปท. เทศบาลตำบล มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลสัน
ป่าตองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ำ 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(9) หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลสันป่าตองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  

   3.2.1 สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ ราชการท่ัวไปของเทศบาล ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ว่า
เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใด หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

ฝ่ายอำนวยการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี  
- งานนิติการ  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
- งานส่งเสริมการเกษตร 

ฝ่ายธุรการ 
- งานธุรการ  
- งานเลขานุการสภา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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   3.2.2 กองคลัง คลัง มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์ สิน 
การงบประมาณ งานผลประโยชน์ และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

   ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและบัญชี   
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
- งานแผนท่ีภาษี   

   3.2.3 กองช่าง มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ การผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค และงานอื่นท่ี
เกีย่วข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง 

- งานธุรการ  
ฝ่ายการโยธา 
- งานไฟฟ้าและสถานท่ี 

 - งานสวนสาธารณะ 

   3.2.4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 
   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานธุรการ  
- งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 - งานบริการสาธารณสุข 

   3.2.5 กองการศึกษา มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ การบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย งานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา  

- งานธุรการ  
- งานบริหารวิชาการ 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  

 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายกำลังคน( Supply pressure) การกำหนดตำแหน่งในระบบ
ประเภทตำแหน่ง  สายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และ ระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ มีการเก็บสถิติปริมาณ
งานท่ีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการและการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับเวลาท่ีใช้เพื่อประกอบการกำหนด
จำนวนข้าราชการท่ีรับผิดชอบงาน นั้น จากการเปรียบเทียบโครงสร้างอัตรากำลัง ระหว่างเทศบาลขนาดกลาง กับ
เทศบาลตำบลหางดง  โดยเปรียบเทียบ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งในเทศบาลตำบลสันป่าตองได้มีการกำหนดกรอบ
อัตรากำลังสายงานต่างๆโดยมีแนวความคิด ดังนี้ 

3.3.1.การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน(Strategic objective) เพื่อให้การ
ดำเนินการบรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลังตามสำนัก/กองต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ดำเนินการ โดยการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้น ครบถ้วนและตรงกับภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงาน
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ท่ีทำอยู่ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการหรือมีอัตรากำลังเพียงพอแล้ว ให้พิจารณายกเลิกหรือ เกล่ีย
อัตรากำลังไปให้งานอื่นท่ีมีความจำเป็น หากเป็นงานท่ีไม่จำเป็นต้องใช้อัตรากำลังเพิ่ม ให้พิจารณาใช้เทคโนโลยี หรือ
ปรับปรุงระบบงาน หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสันป่าตอง จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
  4.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
  5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการ
ครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง )โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทํางานขององค์กร ดังนัน้ ในการกําหนดอัตรากําลังข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งท่ีกําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปล่ียนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.4.การวิเคราะห์กระบวนการเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปสงค์กำลังคน (Demand 
Analysis)เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานจำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลท่ีสะท้อน
ภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลใน
ปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

 
 

จากแผนภาพท่ีแสดงเบ้ืองต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ เทศบาลตำบลสัน
ป่าตอง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
สม่ำเสมอ ( Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ท่ีได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่า
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หนึ่งตัวในการพิจารณา”จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอ์ัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

           
กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง ( Effective Manpower PlanningFramework) มาพิจารณาอัตรากำลัง
ของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในเทศบาล
ตำบลสันป่าตอง ท่ีมีอยู่ดังนี้ 

ด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลสันป่าตองบรรลุผล
ตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่า
งานในปัจจุบันท่ีดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานท่ีทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้เพื่อให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคตแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลสันป่า
ตอง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ เทศบาลตำบลสันป่าตอง จะพิจารณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การเงินและการบัญชี จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองคลัง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

ด้านที่ 2 ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะ
คำนึงการจัดสรรประเภท ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิด จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานของ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ดังนั้น ในการ
กำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าระดับช้ันงาน ตำแหน่งท่ีกำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปล่ียนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางแผนอัตรากำลัง
ในด้านนี้ เทศบาลตำบลสันป่าตองได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 
อัตรา ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง มีหน้าท่ีบังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง ตำแหน่ง
รองลงมาจะเป็นตำแหน่งของแต่ละงาน ซึ่งกำหนดเป็นสายงานวิชาการผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำแหน่งสายงาน
ประเภทท่ัวไป ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปตามลำดับ 
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การกำหนดสายงานตามลำดับช้ัน เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์ ท่ีแต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ 

ด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ FTE
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
- สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
- มีภาระงานท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
- การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
- ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์กร 
- ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้ 
- การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
การนำปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกำหนดอัตรา และคคำนวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการดังนี้จำนวนวัน
ปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ แทนค่า 230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที 

หมายเหตุ 
1. 230 คือ จำนวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ 
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ช่ัวโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380 ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที 

ด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของ เทศบาลตำบลสันป่าตอง(ท่ียึดโยงกับ
ตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ) มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนท่ีต้องใช้ สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นท่ีการปฏิบัติงาน การบริหารราชการสอดคล้องและตอบโจทย์
กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันป่าตอง (การประเมิน LPA) 

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนําผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีต้องใช้สําหรับการ
สร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกล่ีย
อัตรากําลังใหม่เพื่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
อย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา และ Issues : เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา ดังนี้ 

-3.6.1ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการ นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เช่น หากกำหนดโครงสร้าง ส่วนราชการ 
หรือกำหนดฝ่าย มาก จะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วน
ราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและ งานอื่น ๆ ซึ่ง เทศบาลตำบลสันป่าตอง พิจารณา ทบทวนว่าการกำหนด
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โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน
ปลัด. กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมและกองการศึกษา  

3.6.2-ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจาก เทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นองค์กร
ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ท่ีมีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้น จึงจำเป็น ต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการ
เรื่องกรอบอัตรากำลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ตำแหน่งอัตรากำลังท่ีเหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้ 

3.6.3 -มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง และหัวหน้าส่วนราชการ ท้ัง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมอง
ของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 

  3.7.การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานอื่นๆ (Benchmarking) 
  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในองค์กรท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน พื้นท่ี
ใกล้เคียงกัน มีหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะ
งานและปริมาณแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวน และการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งเทศบาลตำบลสันป่าตองได้
ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังระหว่างเทศบาลตำบลสันป่าตอง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กับ
เทศบาลตำบลหางดง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง มีลักษณะ พื้นท่ี การ
ปฏิบัติงาน  ภารกิจ และการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
ข้อมูลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ ข้อมูลของเทศบาลตำบลหางดง ข้อมลูของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

1.ขนาดของเทศบาล เทศบาลขนาดกลาง  เทศบาลขนาดกลาง 
2.จำนวนประชากร 6,202 คน /3,258 ครัวเรือน 4,557 คน/2,722 ครัวเรือน 
3.จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน  พื้นท่ี 2.72 ตร.กม.  10 หมู่บ้าน พื้นท่ี 3.53 ตร.กม. 
4.งบประมาณรายจ่าย 68,000,000 บาท 58,000,000 บาท 
5.ศักยภาพ/จำนวนบุคลากร โครงสร้างและการแบ่ ง ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลหางดง 
แบ่งเป็น 6 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1.สำนักปลัดเทศบาล  
มีอัตรากำลัง 31 คน 
2.กองคลัง 
มีอัตรากำลัง 17 คน 
3.กองช่าง 
มีอัตรากำลัง 20 คน 
4.กองการศึกษาฯ 
มีอัตรากำลัง 46 คน 
5.กองสาธารณ สุขและส่ิงแวดล้อม  มี
อัตรากำลัง 17 คน 
6.กองสวัสดิการสังคม 
มีอัตรากำลัง 4 คน 
 

โครงสร้างและการแบ่ง ส่วนราชการ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง 
แบ่งเป็น 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1.สำนักปลัดเทศบาล  
มีอัตรากำลัง 27  คน 
2.กองคลัง 
มีอัตรากำลัง 11 คน 
3.กองช่าง 
มีอัตรากำลัง 16 คน 
4.กองการศึกษาฯ 
มีอัตรากำลัง 8 คน 
5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
มีอัตรากำลัง 20 คน 



~ 12 ~ 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 
 

6.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ
ร า ช ก า ร ,ค้ า ข า ย ,ธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว ,
เกษตรกรรม,ทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เล้ียง
สัตว์,รับจ้าง, 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ
ร า ช ก า ร ,ค้ า ข า ย ,ธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว
,เกษตรกรรม ,ทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เล้ียง
สัตว์,รับจ้าง 

จากข้อมูล การเปรียบเทียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี มีพื้นท่ี งบประมาณ โครงสร้าง ใกล้เคียงกันวิเคราะห์โดยใช้
แนวคิดและวิธีการดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลสันป่าตองจึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ตำแหน่งในสายงานต่างๆ ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับท้องถิ่นท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อรองรับภารกิจ และภารงานท่ีจะ
เกิดขึ้นภายในอนาคต เปรียบเทียบกับท้ังสามหน่วยงานแล้ว การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
2564 – 2566 ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงไม่จำเป็นต้องปรับเกล่ียตำแหน่ง หรือเพิ่มตำแหน่งแต่อย่างใด และ
จำนวนปริมาณคนท่ีมีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลสัน
ป่าตอง มีภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ใกล้เคียงร้อยละ 40 จึงจำเป็นต้องยุบเลิกตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
เนื่องจากเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ท่ีปลัดองค์การบริหารเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
แล้ว ส่วนตำแหน่งท่ียังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดว่า ในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้พนักงาน
เทศบาลมาบรรจุและแต่งต้ัง ทำให้มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3.8 ให้เทศบาลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม 
เกล่ีย หรือลดจํานวนกรอบ อัตรากําลงเป็นสําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณา
กําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเป็น ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหน่ง
ท่ีเหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า
การกําหนดกรอบตําแหนงใน ประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ท้ังๆ ท่ีใช้ต้นทุน ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบว่าเป็นลักษณะงาน
ในเชิงการวิเคราะห์ในสาย อาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กําหนดตําแหน่งในงานลักษณะะ
นี้เป็นตําแหน่งประเภท วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะ
งานนี้เป็นตําแหน่งประเภท วิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์ อัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิง วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมตาม 4 ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทําให้ส่วน
ราชการ สามารถนํา ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น  - การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะทําให้เกิดการ
ยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกล่ีย อัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน - การจัดทํากระบวนการจริง 
(Work Process) จะทําให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนําไปใช้วัด ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนําผลการจัดทํา กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อ
การปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนําไปสู่ การใช้อัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น - การเก็บข้อมูลผลงาน จะทําให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน  อนาคตต่อ
ส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลดลง 
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4. สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ละความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบรวม   3.50778   
ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร  ณ วันท่ี 3๑  กรกฎาคม  2563  รวมท้ังส้ิน  4,555  คน  2,727 หลังคา
เรือน  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ  บริเวณพื้นท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาล  ใช้ทำการพาณิชย์ มีชุมชนหนาแน่น
บริเวณตลาดสดสันปาตอง   และตลาดมะจำโรง  และบริเวณสองฟากทางหลวงสายแผ่นดินสาย  108  ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย   รับจ้างท่ัวไปและหัตถกรรม สำหรับการเกษตรกรรมมีเพียงส่วนน้อย สภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  แบ่งตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง   พื้นท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย   3  ตำบล   9 หมู่บ้าน คือ  
  -  ตำบลยุหว่า หมู่ท่ี  1  , 2 , 9 , 14  (บางส่วน)  หมู่ท่ี  10  (เต็มหมู่บ้าน) 
  -  ตำบลทุ่งต้อม  หมู่ท่ี  1  (เต็มหมู่บ้าน)  หมูท่ี่  2  และหมู่ท่ี  5  (บางส่วน) 
  -  ตำบลมะขามหลวง  หมู่ท่ี  3  (บางส่วน)   จำนวน 10 ชุมชน 

การคมนาคมทางบกมีความสำคัญมาก   มีถนนสายหลักทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข  108 ผ่าน  
1  สาย  เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา รวมถึงเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร     และอุตสาหกรรม  มีท้ังถนนและ
สะพาน สภาพถนนของเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัสท์ติก  และถนนลูกรัง  ด้านการให้บริการ
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ด้านการบริการประปาดำเนินการโดยการประปาส่วน
ภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน 

1.1 สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก ่
1.1.1     ถนนบางสายขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะสายท่ีก่อสร้างมานานแล้ว 

และถนนบางสายเป็นถนนของเอกชนแต่ประชาชนใช้สัญจรไปมาชำรุด 
1.1.2 ไหล่ทางของถนนบางจุดเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากถนนแคบไม่สามารถจะขยายไหล่ถนนได้ 

  1.1.3    ลำเหมืองสาธารณะบางแห่งเกิดการต้ืนเขิน  มีส่ิงกีดขวางและหญ้าขึ้น ทำให้การไหลของ
น้ำไม่สะดวก  ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
  1.1.4    มีน้ำท่วมขังใน     ถนนหลายสายไม่มีรางระบายน้ำ     ท่อระบายน้ำบางจุดเกิดการอุดตัน  
ชำรุดเสียหาย  ช่วงฤดูฝนต้อรีบดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ 
  1.1.5    เขตไฟฟ้ายังไม่ท่ัวถึง  และบริเวณซอยต่าง ๆ ยังขาดโคมไฟท่ีจะให้แสงสว่าง ทำให้การ
เดินทางเวลากลางคืนลำบากและไม่มีความปลอดภัย 
  1.1.6    พื้นท่ีสวนสาธารณะ ส่วนกลาง ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

1.1.7  การให้บริการด้านโทรศัพท์สาธารณะยังมีไม่ครบทุกชุมชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาล 
  1.1.8 งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 

 2.  ด้านเศรษฐกิจ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการพาณิชย์ค้าขายและ
รับจ้างท่ัวไปและหัตถกรรม 
  2.1 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ได้แก่ 
  2.1.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายในอำเภอเมือง
เชียงใหม ่ซึ่งมีการแข่งขันกันสูง    และอาชีพรับจ้างท่ัวไปซึ่งต้องเดินทางไปรับจ้างทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก 

2.1.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
2.1.3 ขาดตลาดท่ีเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายผลิตสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

  2.1.4  ประชาชนบางส่วนยังว่างงาน   เนื่องจากมีการเลิกจ้างแรงงานและไม่มีการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น  เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

2.1.5 ขาดแหล่งท่องเท่ียวทีเ่ป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 
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  2.2  ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
  2.2.1  ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

2.2.2 ประชาชนต้องการให้มีตลาดเพื่อรองรับสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าหัตถกรรม 
2.2.3 ประชาชนต้องการความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

 3. ด้านสังคม 
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง    มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณ
ตลาดเอกชน   2   แห่ง    และบริเวณสองฝ่ังถนนสายเชียงใหม่-ฮอด  ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 )  โรงเรียน
ท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  3  แห่ง สังกัดการประถมศึกษา แห่งชาติ   2  แห่ง   และ
โรงเรียนเอกชน   1  แห่ง   มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   ห้องสมุดประชาชน    และท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัดอยู่ในเขตเทศบาล   จำนวน  6  วัด   มีการจัดต้ังชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง      และชุมชนในเขตเทศบาล    10   ชุมชน 

3.1 สภาพปัญหาด้านสังคม  ได้แก่  
3.1.1  เทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นสังคมเมือง   ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิตมาจาก

สังคมชนบท ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่เริ่มถูกกลืน  ประชาชนต้องเร่งรีบและแข่งขันการประกอบอาชีพทำให้ห่าง
เหินจากธรรมะ 

3.1.2 เด็กวัยรุ่นมีการรวมกลุ่มและใช้เวลาว่างไปในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ และไม่เกิดประโยชน์ มี
ปัญหาเรื่องยาเสพติด 

3.1.3 ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแล เท่าที่ควร และไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือเท่าท่ีควร 

3.1.4 เกดิช่องว่างภายในครอบครัว    เนื่องจากพ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้องไปทำงานนอกพื้นท่ี ทำให้
เด็กขาดความอบอุ่น 

3.1.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัคคีภัย และกฎจราจร 
3.1.6 ประชาชนยังมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยไม่ดีพอ  
3.1.7 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการขายของ ของหาบเร่แผงลอยในตลาดของเอกชนทำ

ให้ไม่สะดวกในการซื้อ - ขาย 

  3.2     ความต้องการของประชาชนด้านสังคม ได้แก่ 
3.2.1 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมและการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับ

ท้องถิ่นไปจนถึงรุ่นลูกรุน่หลาน 
3.2.2 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และใช้เวลาว่างไป

ในทางสร้างสรรค์ชุมชน 
3.2.3 ประชาชนต้องการให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากชุมชน 
3.2.4 ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพการป้องกัน

อุบัติเหตุ เรื่องการป้องกันอัคคีภัย เรื่องกฎจราจร 
3.2.5 ประชาชนต้องการให้มีการจัดระเบียบในการขายของหาบเร่ ให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยจะได้ไม่กีดขวางทางจราจร    และให้มีพื้นท่ีขายของในตลาดเพิ่มขึ้น 
3.2.6 ประชาชนต้องการให้มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
3.2.7 ประชาชนต้องการให้มีการดูแลและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ท่ีขาดโอกาสทาง

สังคมมากยิ่งขึ้น 
3.2.8 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งขึ้น 
3.2.9 ประชาชนต้องการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ เป็นต้น 
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4.  ด้านการเมืองการบริหาร 
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างเทศบาลขนดกลาง ในรูปแบบของคณะ
เทศมนตรี และมีสมาชิกสภาเทศบาล  รวม  12  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของพนักงานฝ่ายประจำ 
  4.1    สภาพปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  ได้แก่ 

4.1.1 นโยบายของรัฐบาลท่ีออกมาบางครั้งไม่ชัดเจน  ก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนในพื้นท่ี 
4.1.2 ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
4.1.3 ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
4.1.4 ประชาชนให้ความสนใจข่าวสารการทำงานของเทศบาลค่อนข้างน้อย 
4.1.5 มีการเปล่ียนแปลงตัวบทกฎหมายค่อนข้างมาก  ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบงานด้านนี้

โดยตรง 
4.1.6 ขาดอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน 
4.2  ความต้องการของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร  ได้แก่ 
4.2.1 ประชาชนต้องการความรวดเร็วในการทำงานของเทศบาล     และการให้บริการของ

เทศบาลในด้านต่าง ๆ  
4.2.2 ประชาชนต้องการความสะดวกสบายในการมารบับริการกับเทศบาล 
4.2.3 ประชาชนต้องการให้เทศบาลดำเนินการด้วยความโปร่งใส 
4.2.4 ประชาชนต้องการให้มีช่องทางติดต่อกับทางเทศบาล อย่างหลากหลาย 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง     มีการให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลกำจัดขยะ

โดยจ้างเอกชนเอาไปทำลาย ดูแลรักษาทางเท้า สวนสาธารณะ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
5.1   สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
5.1.1 เทศบาลยังไม่มีสถานท่ีกำจัดขยะเป็นของเทศบาลเอง 
5.1.2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะ  การคัดแยกขยะ และการบรรจุ 

ขยะในภาชนะท่ีมิดชิดและถูกสุขลักษณะ 
5.1.3 ประชาชนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล มักนำขยะมาท้ิงในเขตโดยเฉพาะผู้ท่ีมาซื้อขายของใน

ตลาดเทศบาล  ทำใหเ้ป็นการเพิ่มภาระในการจัดเก็บขยะ 
5.1.4 ภาชนะรองรับขยะชำรุดเสียหาย  และมีปริมาณไม่เพียงพอ 
5.1.5 ประชาชนบางส่วนนำขยะและส่ิงปฏิกูลท้ิงในท่ีสาธารณะ 
5.1.6 เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะสูงมีการลักลอบขยะจากนอกเขตมาท้ิงในพื้นท่ี 

5.2  ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้แก่ 
5.2.1 ประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีขยะตกค้าง 
5.2.2 ประชาชนต้องการให้มีการขยายเขตการให้บริการเก็บขยะ 
5.2.3 ประชาชนต้องการให้มีการให้ความรู้การกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ  และการบรรจุขยะใน

ภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ 
5.2.4 ประชาชนต้องการให้ถนนหนทาง และท่ีสาธารณะปราศจากขยะและส่ิงปฏิกูล 

 
 
 
 
 



~ 16 ~ 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 
 

5.ภารกิจอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
     เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญติั

เทศบาล พ.ศ. 2496(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552) มีสถานะเป็นนิติบุคคลและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินงานโดยนำหลักการปกครองตนเองภายใต้การกำกับดูแลของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย  มีอำนาจหน้าท่ีบริการประชาชนด้านการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตำบลสัน
ป่าตอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกนัแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 

 นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

โดยมี อํานาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ดังนี้ 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีท่ีต้องทําในเขตเทศบาลต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ 
(๓)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทัง้การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(๘) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
มาตรา ๕๑ ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลอาจทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา 
 (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสสานและฌาปนสถาน ุ 
(๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
(๘) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้า 
(๙) เทศพาณิชย์ 
 
 
 



~ 17 ~ 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๒ 

 มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในถิ่นของตนเอง ดังนี ้
 (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้า 
 (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
 (๕) การสาธารณูปการ 
 (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
 (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
 (๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 (๙) การจัดการศึกษา 
 (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบํารงรุ ักษาศลปะ ิ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของทองถ ้ ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดใหม้ีและบํารุงรกษาสถานท ั ่ีพกผั ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคมสุ ุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี 2561-2565  
 1.ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ 
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
 

มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมและ
ท่ัวถึง 

2 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางระบายน้ำ ไฟกิ่งสาธารณะและ
เครื่องหมายจราจร 

จำนวนโครงการท่ีได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 
โครงการ 

1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
 

จำนวนโครงการท่ีได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 
โครงการ 

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 
 

จำนวนโครงการท่ีได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 
โครงการ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
    สำนักปลัด / กองช่าง 
 4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

“ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
1) พันธกิจ   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 
 

มากกว่า 95 % ของประชาชนวัยทำงาน มีงานทำ 

2) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1 ส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง         
 

จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมการทำมาหากินของ
ประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 5 โครงการ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัด  งานพัฒนาชุมชน 
 4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสังคม 
    1) พันธกิจ ประชาชนได้รับการศึกษาและมีหลายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

         ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นได้รับอนุรักษ์และสืบสาน  
     ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้าและห่างไกลยาเสพติด 

  เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ 
สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี   จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมใหสั้งคมน่าอยู่ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีดี   

 
  2) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหาร
ปลอดภัย 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้การสร้าง
สุขภาพ บริโภคอาหารปลอดภัย 

๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกกำลังกาย
และนันทนาการ 

3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

4 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 
 

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         สำนักปลัด  / กองสาธารณสุขฯ /กองการศึกษา 
   4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา              
                  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1) พันธกิจ ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับได้รับการพฒันาบนศักยภาพของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ

องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
2) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1 มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

  จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนา   
ทรัพยากรมนุษย ์

3 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองสาธารณสุขฯ / กองการศึกษา  
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 4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ           
 การให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1) พันธกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 

   เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
พัฒนาปรับปรุงพืน้ท่ีสีเขียวและจัดหาสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจและสวนสุขภาพ 
จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุง
พื้นท่ีสีเขียวและจัดหาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสุขภาพ 

2) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1 ปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวและจัดหาสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการปรับปรุงพื้นท่ี
สีเขียวและจัดหาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพ 

2.ส่งเสริมและรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ

ลดการท้ิงขยะมูลฝอย 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการส่งเสริมและ
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะมูลฝอย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขฯ/ กองช่าง 
 4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ 
       พลังงานสะอาด 
6.  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ความมั่งคง 

1) พันธกิจ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและห่างไกลยาเสพติด 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมให้มีการมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จำนวนโครงการท่ีส่งเสริมให้มีการมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
    สำนักปลัด / กองสาธารณสุขฯ /กองการศึกษา 
 4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552)    และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี2พ.ศ.2549) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ใช้หลัก 
SWOT  เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปดำเนินการ แก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ี
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลสันป่าตอง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา  ในอนาคตของเทศบาลตำบลสันป่าตองด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis ดังนี ้

จุดแข็ง  ( Strengts : S ) 
1.องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างระบบ

ประเภทตำแหน่ง อย่างชัดเจน 
2.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันาส่ีปขีององค์กรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและป้องกนั

บรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
5.ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลมีความพร้อมในการรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
6.ในเขตเทศบาลมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการค้า การเงินและธนาคาร   
7.  เป็นท่ีต้ังของหน่วยราชการต่าง ๆ  และการให้บริการทางการแพทย์ท้ังของรัฐและของเอกชน   
8. มีเส้นทางผ่านไปยังอำเภอต่าง ๆ  ในสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ 
9. ประชาชนเริ่มมีความต่ืนตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
10.ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติ และท้องถิ่น 

จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1.รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองเป็นสัดส่วนท่ีน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐ และ

งบประมาณรายจ่ายท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
2.การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ

ประโยชน์หลากหลายท่ีประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน 
3. การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน บนถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ช่วงท่ีเป็นย่านการค้า ถนนคับ

แคบ  การจอดรถข้างถนนไม่เป็นระเบียบ 
4. สภาพพื้นท่ีบางแห่ง เป็นท่ีลุ่มมักมีน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเหม็น  ส่งกล่ินรบกวนในช่วงฤดูฝนอีกท้ัง 

รางระบายน้ำในเขตเทศบาลยังสร้างไม่ท่ัวถึง 
5. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่น ปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่น  

ท่ีมีค่านิยมทางวัตถุ ติดยี่ห้อหรือนิยมในส่ิงของฟุ่มเฟือย  
6. ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ยังไม่เข้มแข็งพอสำหรับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีและไม่ได้รับความสนใจ

จากกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
7.  ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติอยู่ในพื้นท่ี  
8. ประชาชนยังขาดความตระหนัก และความเข้าใจปัญหา ท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนและผลกระทบ   

ท่ีตามมา ยังมองเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะมักมีการเผาเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และขยะ   



~ 22 ~ 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 
 

โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1.พระราชบัญญัติกำหนแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  
2. รัฐบาลมีนโยบายนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยสร้าง

ความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 
3. มีทำเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดี  เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่  และมีถนน

ผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
4.  สามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีแวะพักนักท่องเท่ียว  และแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน 
5.เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายใต้ ของ

จังหวัดเชียงใหม่  
 

ข้อจำกัด  ( Threats : T ) 
1.ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มทวีความรุนแรง 
2.ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน 
3.มลภาวะอากาศเป็นพิษ  (หมอกควันช่วงฤดูแล้ง) 
4.นักท่องเท่ียวที่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ - ฮอด  ไม่ค่อยแวะพักเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่ และไม่ม ี  

ส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียว 
5.ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 
6.มีประชากรแฝงท่ีเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตเป็นจำนวนมากจึงมีการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะด้านส่ิงแวดล้อม 
 
ประเด็นท้าท้าย 
• การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
• การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
• การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม 
• การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ  
• การขจัดความยากจน การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
• การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีอยู่ในระดับท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
• การเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและโอกาสจาก AEC 

อาทิ โอกาสทางการส่งสินค้า/บริการไปขายในประเทศอาเซียน  
• การเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและโอกาสจาก AEC 

อาทิ โอกาสทางการส่งสินค้า/บริการไปขายในประเทศอาเซียน  

จากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมา  ประเมินผล  2  ลักษณะ คือ 
 - ประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดำเนินการดังนี้ 
 เปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณท่ีอยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับ

แผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีดำเนินการจริงในปี พ.ศ. 2563  ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสันป่าตองสามปี  พ.ศ.  2561 – 2563 
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 - ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เน้น
ความสำคัญ  โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญติัเทศบาล  พ.ศ. 
2496  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และตามกฎหมายอื่น     แบ่งออกเป็น 7  ด้าน  ดังนี ้

 
       - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       -  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
       -  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
       -  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       -  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกีย่วข้องดังนี้ 
1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2) มาตรา 

50(2) มาตรา 53(5)) 
2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
3)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
4)  การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง    (มาตรา 16(25)) มาตรา 16(28)) 

มาตรา  56(7)) 
5)  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
6)  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 53(2)) 
7)  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 53(7)) 
8) การจัดให้มีและควบคุมตลาดและท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3) มาตรา 50(6)) 
9) การจัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (มาตรา 53(6)) 

ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันป่าตองในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการได้   และ
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) มาตรา 50(1)) 
2)  การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา 16(14)) 
3)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ(มาตรา 16(14)) 
4)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล(มาตรา 16(19)) 
5)  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4)) 
6)  การให้มีและบำรุงสถานท่ีทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 53(4)) 
7)  การให้มีและบำรุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก (มาตรา 56(2)) 
8)  กิจกรรมอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข (มาตรา 56(3)) 
9)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10) มาตรา 50(7)) 
10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16(12) 

มาตรา 56(5)) 
11) การให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น  
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( มาตรา 53(8)) 
12) การป้องกันและบำบัดยาเสพติด 
ภารกิจด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง   ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  โดยดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ี
ดำเนินการได้ และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1)) 
2)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา16(20)) 
4)  การควบคุมการเล้ียงสัตว์ (มาตรา 16(21)) 
5)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (มาตรา 16(22)  มาตรา 53(3)) 
6)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น (มาตรา 16(23)) 
7)  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
8)  การรักษาความสงบเรียบร้อย    การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 
9)  การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา (50(5)) 
ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชน      สังคม       และการรักษาความสงบเรียบร้อย    จะ

สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ด้านสังคม  โดย 
ดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการได้  และประสานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51(5)) 
2)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
3)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
4)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว (มาตรา 16(8) มาตรา 56(8)) 

ภารกิจด้านการวางแผน    การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม      จะ
สามารถแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม  
โดยดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการได้ และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น 

5.5  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1)  การจัดการ การบำรุงและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 

2)  การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา 16(18)) 
3)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16(27)) 
4)  การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน  และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกำจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 50(3)) 
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5)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อื่น (มาตรา 56(4)) 

ภารกิจด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะ
สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   โดยดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจ  หน้าท่ีดำเนินการได้ และประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน่ (มาตรา 16(11) มาตรา 50(8)) 

ภารกิจด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี    และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  โดยดำเนินการ
ตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีจะดำเนินการได้  และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

5.7  ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(15)) 

2)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 16(16)) 
3)  การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร 
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ จะ

สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ด้านการเมือง         การบริหาร 
โดยดำเนินการตามภารกิจท่ีเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีจะดำเนินการได้ 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลจะดำเนินการ   
เทศบาลตำบลสันป่าตองนำภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์แล้ว 

พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่ต้องดำเนินการได้แก ่
       ภารกิจหลัก     ท่ีเทศบาลจะดำเนินการ  ได้แก่ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ได้แก ่ ด้านสาธารณูปโภค มีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค 
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. การส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มในชุมชน  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4. การส่งเสริมเรื่องการศึกษา  การกีฬา   

 ภารกิจรอง     ท่ีเทศบาลจะดำเนินการ  ได้แก่ 
1. ส่งเสริมเรื่องงบประมาณให้แก่ชุมชนในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย 
2. ส่งเสริม และลงทุนด้านหัตถกรรม 
3. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5. การฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นการส่งเสริมด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
6. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่การ

เลือกตั้ง   ท้ังในระดับส่วนกลาง  และระดับท้องถิ่น 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เป็นเทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.เดิม)  กำหนดให้

เป็นเทศบาลสามัญ  โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร ควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งจะต้องมกีารบริหารจัดการเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้อัตรากําลังได้อย่างคุ้ม
ค่าสูงสุด ออกเป็น  ๑ สำนัก ๔  กอง ได้แก่ 

1.  สำนักปลัดเทศบาล 
2.   กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5.  กองการศึกษา 

ท้ังนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนท้ังส้ิน 37 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน  6 อัตรา 
พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ จำนวน - อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16.อัตรา พนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 
15 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน จำนวน 76 อัตรา จะมีการใช้จำนวนพนกังานเทศบาล และ
พนักงานจ้างในจำนวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล 
ท้ังนี้เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำผลการวิเคราะห์มากำหนด
ตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณงานท่ี และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
ดังนี้ 

7.1.1 สำนักปลัดเทศบาล 
   -หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ระดับต้น   จำนวน   1 อัตรา 

-หัวหนา้ฝ่ายอำนวยการ  ระดับต้น   จำนวน   1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายธุรการ  ระดับต้น    จำนวน   1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ระดับต้น  จำนวน   1 อัตรา 
-นักทรัพยากรบุคคล ระดับปก./ชก   จำนวน   1 อัตรา 
-นิติกร  ระดับปก./ชก     จำนวน   1 อัตรา 
-นักพัฒนาชุมชน  ระดับปก./ชก    จำนวน   1 อัตรา 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปก./ชก   จำนวน   1 อัตรา 
-นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย  ระดับปก./ชก   จำนวน   1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ปง/ชง   จำนวน   2 อัตรา 
-เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ระดับ ปง/ชง  จำนวน   1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)   จำนวน   1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน   1 อัตรา 
-พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จำนวน   1 อัตรา 
-พนักงานวิทย(ุพนักงานจ้างตามภารกิจ)   จำนวน   1 อัตรา 

  -พนักงานวิทย(ุพนักงานจ้างตามภารกิจ)   จำนวน   1 อัตรา 
   -พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน    4 อัตรา 
   -คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน    2 อัตรา 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) , แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) และ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-
2563) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ,  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน , ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต , ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปีตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ.2558-2560) ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข, 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

   7.1.2 กองคลัง 
-ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง   จำนวน    1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ ต้น   จำนวน    1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับ ต้น   จำนวน    1 อัตรา 
-นักวิชาการพัสดุ ระดับ ระดับปก./ชก   จำนวน    1 อัตรา 
-นักวิชาการคลัง ระดับ ปก./ชก    จำนวน    1 อัตรา 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปก./ชก   จำนวน    1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)   จำนวน    1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปง./ชง  จำนวน    1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง   จำนวน    1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน    1 อัตรา 

   -ลูกมือช่างแผนที่ภาษี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จำนวน    1 อัตรา 
   -คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน    1 อัตรา 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564) , แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558-
2560) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปีตามแผนพัฒนาห้าปีเทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

7.1.3 กองช่าง 
-ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ กลาง   จำนวน    1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร่าง ระดับ ต้น  จำนวน    1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับ ต้น    จำนวน    1 อัตรา 
-วิศวกรโยธา ระดับ ปก./ชก    จำนวน    1 อัตรา 
-นายช่างไฟฟ้า ระดับ ปง./ชง    จำนวน    1 อัตรา 
-นายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง    จำนวน    1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง   จำนวน    1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)   จำนวน    1 อัตรา 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จำนวน    1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน     1 อัตรา 
-คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน    5 อัตรา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) ในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
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ตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ.2561-2564) ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 

7.1.4 กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ    จำนวน    1 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา ระดับ ปก./ชก    จำนวน    1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง   จำนวน    1 อัตรา 

   -ครู       จำนวน    2 อัตรา 
   -ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จำนวน    2 อัตรา 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน     1  อัตรา  
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) , แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.พ.ศ.
2564-2569) ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ,ด้านการ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ,  การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปีตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ.2561-2564) ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

7.1.5  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    จำนวน 1 อัตรา 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง   จำนวน  1 อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน 1 อัตรา 

   - เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา  
- พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)   จำนวน 1 อัตรา  
  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)จำนวน 1 อัตรา 
 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน   1 อัตรา 

   - คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)   จำนวน  8 อัตรา 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) ในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ.2561-2564) ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
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8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลสันป่าตองดังกล่าว    เทศบาลตำบลสันป่าตองมีภารกิจอำนาจ
หน้าท่ี ท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2498 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ   ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างของส่วนราชการ 
โครงสร้างตาม 

แผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายอำนวยการ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายอำนวยการ 
 

1.1  งานทะเบียนราษฎร 1.1  งานทะเบียนราษฎร  
1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3  งานการเจ้าหน้าท่ี 1.3  งานการเจ้าหน้าท่ี  
1.4  งานนิติการ 
 

1.4  งานนิติการ  

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ  
1.5  งานธุรการ 1.5  งานธุรการ  
1.6  งานเลขานุการสภา 
1.7  งานประชาสัมพันธ์ 
 

1.6  งานเลขานุการสภา 
1.7  งานประชาสัมพันธ์ 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
1.8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1.8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
1.9 งานพัฒนาชุมชน 1.9 งานพัฒนาชุมชน  
๑.๑๐งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๑๐งานส่งเสริมการเกษตร  

2.   กองคลงั 2.  กองคลัง 

 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
2.1  งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
2.1  งานธุรการ 

 

2.2  งานการเงินและบัญช ี 2.2  งานการเงินและบัญช ี  
2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน  

ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้  
2.4  งานผลประโยชน์ 2.4  งานผลประโยชน์  
2.4  งานแผนท่ีภาษี 2.5  งานแผนท่ีภาษี 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานและ

ลูกจ้างให้เพิ่มมากขึ้น  เทศบาลจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างเทศบาลดังนี้ 
 1.  จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม  ในหลักสูตร  ต่าง ๆ 

ท่ีส่วนราชการ  หรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น 
 3.  ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม  เพื่อนำความรู้ท่ีได้รับมาปรับ

ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
 4.  จัดให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  มีการศึกษาดูงานเทศบาลหรือหน่วยงานอืน่ท่ีมีศักยภาพท่ี

กว่าดี  เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลมีแนวทางปฏิบัติงานในหน้าท่ีราชการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และทำให้งานท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเทศบาล  เทศบาลจึงได้
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล   ดังนี้ 

1.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ  มุ่งมั่น  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

2.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องสุภาพเรียบร้อย  มีความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกัน  และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 3.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเต็มใจ 
 4.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัด 
 5.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี
ราชการมิได้ 
 6.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักด์ิของตำแหน่ง
หน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 
 7.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์
อันอาจทำให้เสียความเท่ียงธรรม  หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

8.พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน   
ท้ังในการด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   รวมท้ังการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่า
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

9.พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแล  เอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการด้านการปฏิบัติงาน  
ขวัญกำลังใจ   สวัสดิการ   และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม 

10. พนักงานเทศบาลพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี   
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

11. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ และ
มนุษย์สัมพันธ์อันดี 

12. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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13. พนักงานเทศบาลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอื้อเฟื้อมี

น้ำใจ   และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน   เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน
จะต้องปฏิบัติ  ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล  ซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

14. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
15. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินไปปกติวิสัยจากผู้มา

ติดต่อราชการ 
 

******************* 
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