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คํานํา 

 

  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา      ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  (๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)    ซึ่งมี
โครงสรางการแบงงานและระบบงาน  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  และการกาํหนดโครงสรางใหมี
ความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล     โดยมีการดําเนนิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 

๒๕๔๒   และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด   (ก.ท.จ.)        สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงของพนักงานเทศบาลไดอยางเหมาะสมนัน้ ทางเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา จึงได
ดําเนนิการจัดทําแผนตามข้ันตอนอยางถกูตองจนแลวเสร็จ และกําหนดใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป ฉบับนี้ข้ึน    

แผนอัตรากําลัง ๓ ป  นี ้     สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการใชอัตรากําลัง      
และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อีกทั้งยังใชประกอบการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แตงต้ังพนักงานเทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  นําไปสูการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี 

 

 

                                                                             เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
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แผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
 
         สารบัญ                                                                                         หนาที ่
 
๑. หลักการและเหตุผล          ๑ 
๒. วัตถุประสงค           ๒ 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาํแผนอัตรากําลัง  ๓  ป      ๒ 
๔. สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล      ๓ 
๕. ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล        ๗ 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง                   ๑๐ 
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล     ๑๒ 
๘. โครงสรางการกําหนดตําแหนง                   ๑๒ 
๙. ภาระคาใชจายเกีย่วกับเงินเดือน                   ๑๕ 
๑๐.แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   ๑๘ 
๑๑.แนวทางการพัฒนาพนกังานเทศบาล  หรือลูกจาง     ๒๔ 
๑๒.ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง               ๒๔ 

ภาคผนวก 
- คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผน ๓ ป  ๒๖ 

- ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป       ๒๘ 
 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
ปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๒  -  ๒๕๕๔ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
……………………………….. 

 

 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล     เร่ือง      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง 

และมาตรฐานของตําแหนง ลงวนัที ่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ขอ   ๕       กําหนดใหคณะกรรมการพนักงาน  

เทศบาล  (ก.ท.จ.)  กาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล   วาจะมีตําแหนงใด     ระดับใด    อยูในสวนราชการ ใด

จํานวนเทาใด   ใหคํานงึถงึภารกิจหนาทีค่วามรับผิดชอบ      ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ     ความยาก และ

คุณภาพของงาน   ปริมาณ ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศบาลที่จะตองจายในดานบุคคล    โดยใหเทศบาล

จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานหรือลูกจางเทศบาล     เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)   ทั้งนี ้   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

๑.๒   คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)       ในการประชุมคร้ังที ่๑๑/๒๕๔๔  เมื่อวันที่  

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๔  และในการประชุม คร้ังที่   ๕/๒๕๔๕    เมื่อวนัที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๔๕    ไดมีมติ

เห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงพนกังานเทศบาล และกําหนดใหจัดทาํแผนอัตรากําลังของ

เทศบาล   เพื่อเปนกรอบในการกาํหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล     โดยใหเสนอให   

ก.ท.จ.  พิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยใหเทศบาลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวิเคราะหอํานาจ

หนาที่และภารกิจ ของเทศบาลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน    จัดทํา

กรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ     และเงือ่นไขในการกาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามแผน

อัตรากําลังที่จดัทําข้ึนในคร้ังแรก 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดเชียงราย   เร่ือง  หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ไดกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไวตาม

มาตรฐานทัว่ไปตามขอ  ๑.๑  และตามประกาศกําหนด   ตามขอ  ๑.๒       ซึ่งคณะกรรมการพนกังานเทศบาล

จังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.)  ไดใหความเหน็ชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.   คร้ังที่  ๙/๒๕๔๕      

เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๕   และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  ในฐานะประธานกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวดัเชยีงราย  ไดลงนาม  เมื่อวนัที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 

๑.๔   จากหลักการและเหตุผลดังกลาว   เทศบาลตําบลเวียงพางคําจึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓    ป    

สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  ข้ึน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 



  2                                                                                                                                                                               

        
 

 

 ๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  มีโครงสรางการบริหารและระบบงานทีเ่หมาะสมไมซ้ําซอน 

 ๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง     ใหเหมาะสมกับ

อํานาจหนาทีข่องเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.  2496             พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

 ๒.๓  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)          ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการ

ใชตําแหนงพนักงานเทศบาลวาถกูตองเหมาะสมหรือไม 

 ๒.๔  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผน      การใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคําใหเหมาะสม 

 ๒.๕ เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงต้ังขาราชการ 

เพื่อใหการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เกิดประโยชนตอประชาชน เกดิผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตาม

อํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฎิบัติงาน และมีการลดภารกจิและยุบเลิก

หนวยงานท่ีไมจําเปน การปฎิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

๒.๖ เพื่อใหเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา          สามารถกําหนดแนวทางในการพฒันาเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเทศบาลตําบล
เวียงพางคํานัน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๗ เพื่อรองรับการถายโอนบุคลากรสูทองถิ่นตามภารกจิการถายโอน 

 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา         ซึง่มนีายกเทศมนตรีตําบล

เวียงพางคําเปนประธาน  เหน็สมควรใหจดัทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป    โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน

เร่ืองตาง ๆ    ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ วิเคราะหภารกิจ    อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖      พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิน่   พ.ศ. ๒๕๔๒     ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ     แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐ  และสภาพปญหาของเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา 

 ๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน      และการจัดระบบงาน  เพือ่รองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
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 ๓.๓  กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ    จาํนวนตําแหนง     และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ   ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ

กลุมงานตาง ๆ  

 ๓.๔  จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ ๔๐    

ของงบประมาณรายจาย 

 ๓.๕  ใหพนกังานเทศบาลทกุคน    ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ   อยางนอยปละ  ๑ คร้ัง 
 

 
 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง   ๓  ป   ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  มีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา   โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ     ดังนั้น จงึ
มีการวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพืน้ที ่  ความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ดังนี ้  
   สภาพปญหาของเขตพื้นที่ทีรั่บผิดชอบและความตองการของประชาชน     โดยแบงออกเปน   ดังนี ้
๑.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ๑.๑ ปญหาการคมนาคม 

    - สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาล มสีภาพชํารุด เพราะผานการใชงานมาหลายป และไมไดมาตรฐานบาง 
แหงคับแคบ เปนลูกรัง ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -กอสรางขยายและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน มสีภาพที่ดีเหมาะสม และอํานวยความสะดวกแกราษฎรที่
สัญจรไปมา 

    ๑.๒ ปญหาทางระบายน้าํ 

    - รางและทอระบายน้าํมีไมถึงและตอเนือ่งกัน บางแหงทอระบายน้ําต้ืนเขิน ขนาดไมเหมาะสม ทําใหน้าํไหล
ไมสะดวกเกิดน้ําทวมในชวงฤดูฝน 

    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ออกแบบวางแผนสรางรางและทอระบายน้าํเพิ่มเติมใหครบทุกสาย และใหมีความตอเนื่อง พรอมทั้ง
ปรับปรุงใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๓ ปญหาไฟฟา 
    - ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะท่ีติดต้ังในชุมชน  หมูบานยังไมทัว่ถึงและบางแหงชาํรุดใชการไมได   ทาํให
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน   

 

๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
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    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึงทกุตรอก ซอย พรอมทั้งตรวจสอบแกไขจุดที่ชํารุดใหมีสภาพใช
งานไดดี  
    ๑.๔ ปญหาระบบประปา 
    - ปญหาระบบการประปาในหมูบาน/ชมุชน ระบบการจําหนาย และขยายเขตทอซีเมนต    บริการประปาไม
ทั่วถงึ 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ขยายเขตบริการระบบประปาสวนภูมภิาคในเขตเทศบาลใหทัว่ถงึ 
๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
   ๒.๑ ปญหาการวางงาน มรีายไดตํ่า และขาดทักษะและการบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ 
   -ประชาชนวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผูทีม่ีอาชีพมีรายไดตํ่า  และกลุมอาชีพตาง ๆ       ขาดความรูในการ
บริหารจัดการกลุมและพัฒนาคุณภาพสินคา     และขาดแหลงเงินทนุในการประกอบกิจกรรม 
   ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -สงเสริมใหความรู ฝกอบรม และฝกทกัษะเพิ่มเติมดานการประกอบอาชีพ เพื่อลดปญหาการจางงาน และ
การมีรายไดตํ่า ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชน และเครือขายนอกชุมชนเพื่อการจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
     ๒.๒ ปญหาการทองเที่ยว 

     - ปญหาแหลงทองเที่ยวขาดการดูแลรักษา และสงเสริมพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวทองถิน่ สรางรายได
ใหแกชาวบาน     และขาดการประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยวทีน่าสนใจใหเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยว 
      ความตองการ/แนวทางแกไข 

- สนับสนนุใหชมุชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในทองถิน่ 

- ปลูกจิตสํานกึแกหมูบาน/ ชมุชน และนักทองเทีย่วชวยกนัดูแลแหลงทองเทีย่ว 

- สงเสริมการประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยวทองถิน่ใหทั้งชาวไทยและชางตางประเทศไดรูจักอยาง
แพรหลาย 

๓.ปญหาดานสังคมและชุมชน 
    ๓.๑  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร    ชาวบานขาดความรู ทางดานกฎหมาย,    

การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนดูแลไมทั่วถึง    เกิดจากในพื้นที่มีคนตางดาว  ประชากรแฝงอพยพ
มาอยูในพืน้ทีม่ากข้ึน, คนอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

    ๓.๒  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว   

    ๓.๓  ปญหาการสงเคราะหราษฎรผูดอยโอกาส คนชรา เด็ก ผูพิการ ผูยากไร     ขาดการไดรับความ
ชวยเหลือไมทัว่ถึง เปนธรรม ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพไมเพียงพอ 
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   ๓.๔  ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส ภายในหมูบาน    การขาดจิตสํานึกของผูติดเชื้อ,   ชุมชนขาดการมี
สวนรวมในการวางแผนการปองกันการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบของโรคเอดส 
   ๓.๕  ปญหาดานคุณภาพชีวิต ประชาชนบางสวนยงัมีสุขภาพอนามัยไมดีพอ เนือ่งจากปญหาความยากจน
๓.๖ ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน เชน คอมพวิเตอร  เคร่ืองรับจานดาวเทียม    

หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองโสต เปนตน 

๓.๗ ไมมีผูสืบทอด สืบคน ในการอนุรักษ ฟนฟู ดานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
๓.๘ ปญหาการขาดการดูแลปองกนัควบคุมโรคติดตอจากสัตวพาหนะ        ยงัมกีารแพรระบาดโรคติดตอที ่

เกิดจากยุง, การปองกนัโรคพิษสุนัขบา ขาดการปองกันและกําจัดโรคที่เกิดจากสัตว    
   ๓.๙   ปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก   เยาวชน  ผูดอยโอกาส    ทัง้ใน ระบบโรงเรียน   
และนอกระบบโรงเรียน  เกิดจากขาดการวางแผนจัดการศึกษาในระดับทองถิน่   ขาดบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน    ซึ่งมีไมเพยีงพอในการกาํหนดหลักสูตรการศึกษาของทองถิน่,  ขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ    

   ๓.๑๐ ปญหาเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม   จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น    ประชาชนขาดจิตสํานึก
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิน่,   ขาดศูนยกลางสถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม,   ผูแทนศาสนาประพฤติตัวไมเหมาะสม,  ประชาชนไมมีคุณธรรม นําหลักศีลธรรมเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต,     ขาดอาคารสถานที ่    งบประมาณในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมทองถิน่
ของ ไทยลานนา,ไทยใหญ, ไทยล้ือ,  ไทยเขิน,   ประชาชนไมมีจิตสํานึกในการอนุรักษ โบราณวตัถุ    คูเมือง
โบราณเวียงพางคํา 
     ความตองการ/แนวทางแกไข 

     -ควรมีการรณรงคตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

     -จัดใหมีสวสัดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

     -ควรจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล ตลอดจนใหการ  
      ดูแลและพัฒนาศูนยพฒันาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

     -ควรจัดใหมีการสงเสริมดานกฬีาแกประชาชนและเยาวชน 

     -สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมตาง ๆ โดยใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวม 
๔. ปญหาการเมือง การบริหาร 

   ๔.๑  ปญหาราษฎรขาดความรูความเขาใจดานการเมือง  การปกครอง   กฎหมายรัฐธรรมนูญ   การ
เลือกต้ังประชาชนยังไมใหความสนใจตระหนกัเหน็ความสําคัญของการเขามามีสวนรวม  และตรวจสอบการ
ทํางานของเทศบาล  และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาทีก่ารทํางาน การบริหารกิจการ
เทศบาล  
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   ๔.๒  ปญหาความไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองของสมาชิกสภาทองถิ่น           บทบาทของพนกังาน
เทศบาล ยังขาดวิสัยทัศน จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 

   ๔.๓  ปญหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ     ขาดอาคารบานพกัของพนกังานฯ 

ทําใหไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที ่   
   ๔.๔  ปญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได    ยังไมสามารถจัดเก็บภาษีไดทั่วถงึประชาชนยงัไมเขาใจในการที่ตอง
เสียภาษีใหทองถิ่น ทําใหมขีอจํากัดทางดานงบประมาณในการบริหารงานพฒันา ประกอบกับประชากรสวน
ใหญในพืน้ที่เปนประชากรแฝง  (ไทยใหญ  ไทยล้ือ,คนพื้นที่สูง)  รวมทั้งผูที่เขามาคาขายในพืน้ทีอ่ยูอาศัย  แต
ไม ยายทะเบียนบาน  เปนตน 

    ๔.๕ ปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  เชน มกีารทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลลงในที่
สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง  มกีารบุกรุกที่สาธารณะ 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -สงเสริม สรางความรู ความเขาใจงานของทองถิน่ใหแกผูนําทองถิ่นและประชาชนรับทราบ 

    -ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรู ใหแกประชาชนอยางเขาใจงาย ทั่วถงึ  
    -เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 

    -สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในเร่ืองการรักษาระเบียบวนิัย 
๕.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๑ ปญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ    ใหเปนสถานทีพ่ักผอนของประชาชน,     
ขาดการปรับปรุงกอสราง สนามเด็กเลนสวนสุขภาพประจําหมูบาน 

   ๕.๒ ประชาชนไมตระหนกัถึงคุณคาและเหน็ความสําคัญของปาไม  ขาดการดูแลรักษา   อนุรักษแหลงตนน้าํ  
และการปลูกปา 
   ๕.๓  ปญหาการกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในหมูบาน เกิดจากประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดี ในการทําลาย 

ขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ,รถจัดเก็บ
ขยะและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
  ๕.๔  ปญหาเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย      เกิดจากประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาคุณภาพน้ํา   ทีป่ลอย
สูแหลงน้ําสาธารณะ,  ไมมีการจัดทาํบอบําบัดน้ําเสียของบานเรือนอาคาร  กอนปลอยลงสูรองระบายน้ํา,  
แหลง น้ําสาธารณะทําใหเกดิกล่ินน้าํเนาเสีย    คูคลองระบายน้ําสกปรก,    ขาดสถานที่กอสรางบอบําบัดน้าํ
เสียรวม 

   ๕.๕ ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประชาชนขาดจิตสํานกึในการมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,ขาดการอนุรักษดินและน้ํา   

   ๕.๖ ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษเกิดจากการเล้ียงสัตวในยานชุมชน  สงกล่ินเหม็นสรางความรําคาญตอชุมชน 

บางคร้ังทําใหน้ําใตดินใชอุปโภคบริโภคไมได 
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    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

    -ใหมีวิธกีารจัดเก็บขยะ และกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวชิาการ  
    -รณรงคสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  
 

การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํานัน้      เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ รวม
คิดรวมแกไขปญหา รวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที ่       ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  

โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน    ซึ่งการพฒันาเทศบาลตําบลเวียงพางคําจะสมบูรณได 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ชุมชนจะตองมีความตระหนักแกไขปญหา  และมีความเขาใจแนวทาง  
แกไขปญหารวมกนักนัอยางจริงจงั   

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทกุวัยของประชากร 
นอกจากนีย้ังเนนการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพฒันาเยาวชนใหพรอม ที่จะเปน
บุคคลากรที่มคุีณภาพ   สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้น  ไดเนนพฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึง่ตนเอง  และยังจดัต้ัง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

 การวเิคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒       และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของนัน้    แนวทางการวิเคราะหไดใชเทคนิค SWOT   ทั้งนีเ้พื่อใหทราบวาเทศบาล มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนนิการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  

โอกาส   และปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนนิการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห SWOT    เทศบาลเวียงพางคํา กําหนดวิธกีาร
ดําเนนิการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพฒันา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิน่ ทั้งนี ้สามารถกาํหนดแบงภารกิจ
ได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถกูกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖    และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี ้
 

๑. ดานโครงสรางพืน้ฐาน  มภีารกิจที่เกีย่วของดังนี ้

  (๑)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้าํ  (มาตรา ๑๖ (๒)) 

  (๒)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 

  (๓)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

  (๔)  ใหมีน้าํสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 

๕. ภารกิจอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 



  8                                                                                                                                                                               

        
 

  (๕)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวธิีอ่ืน (มาตรา ๕๑ (๗)) 

(๖)  การขนสง  และการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 

  (๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 

๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี ้

  (๑)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 

  (๒)  การสงเสริมกีฬาและนนัทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 

  (๓)  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

        (๔)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่าธารณะ รวมทั้งการกาํจัดขยะมูลฝอย 

      ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๕๐ (๓)) 

  (๕)  ปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๕๐ (๔)) 

  (๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ  (มาตรา ๕๐ (๗)) 

  (๗)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

  (๘)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทยีบเรือ  ทาขามและที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 

  (๙)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๓)) 

  (๑๐)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพทิักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑ (๖)) 

  (๑๑)  การปรับปรุงแหลงชมุชนแออัดและการจัดการเก่ียวกบัที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

  (๑๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 

  (๑๓)  การควบคุมการเล้ียงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 

  (๑๔)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชราและผูดอยโอกาส 

           (มาตรา ๑๖ (๓)) 

 ๓. ดานการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี ้

  (๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน      การสงเสริมและสนับสนนุการปองกันและ 

                              รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 16 (30)) 

  (๒)  ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)) 

  (๓)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง (มาตรา 16 (17)) 

  (๔)   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)) 

  (๕)  การรักษาความปลอดภัย   ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย    โรงมหรสพและ 

                               สาธารณสถานอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (23)) 

(๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

(๗)  การผังเมอืง  (มาตรา 16 (25)) 
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 ๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกจิที่เกีย่วของ  ดังนี ้

  (๑)  บํารุงและสงเสริมการทาํมาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)) 

  (๒)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 

  (๓)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทนุ (มาตรา ๑๖ (๗)) 

  (๔)  การสงเสริมการทองเทีย่ว (มาตรา ๑๖ (๘)) 

 ๕. ดานการบริหารจัดการ   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี ้

                         (๑)  การจัดการ  การบาํรุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม    ทีดิ่นทรัพยากรธรรมชาติ 

                               และส่ิงแวดลอม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 

                         (๒) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 

 ๖. ดานการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกจิที่เกีย่วของ ดังนี ้

  (๑)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ 

                              (มาตรา ๕๐ (๘))   

  (๒)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖)) 

 ๗. ดานการบริหารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี ้

  (๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

                               (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

  (๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  (๓) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนในการพฒันาทองถิ่น  

                 (มาตรา ๔๕(๓)) 

 (๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ      หรือบุคลากรให 

                 ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙) 

 (๕) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

                  (มาตรา ๑๗(๓)) 

 (๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้าํที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                 อ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 ภารกิจทัง้  ๗    ดานตามที่กาํหนดใหอํานาจเทศบาล        ภารกิจดังกลาวสามารถจะแกไขปญหาของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคําได   เมื่อพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่      การดําเนนิการของ

เทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    แผนพัฒนาอําเภอ       แผนพฒันาจังหวัด     

นโยบายของรัฐบาล    และนโยบายของผูบริหารเทศบาลแลว       เทศบาลตําบลเวยีงพางคํามีศักยภาพในการ

พัฒนาที่เพยีงพอ   
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หมายเหตุ : มาตรา ๕๐,๕๑ หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
                 มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก 
                 องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  

 
 

เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดพิจารณาจากภารกิจ  อํานาจหนาที่  ตามกฎหมาย  ศักยภาพ  ความ

ตองการของราษฎร  นโยบายของผูบริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทศัน  ยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลเพื่อใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่๑๐  แผนพัฒนาจังหวัดเชยีงราย  

แผนพัฒนาอําเภอแมสาย  และแผนพัฒนาเทศบาลจึงกาํหนดภารกิจที่เทศบาลจะดาํเนินการ  ดังนี้  

 ๑. ภารกิจหลัก 

  (๑)  การใหมกีารบํารุงทางบกและทางน้าํ 

  (๒)  การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่าธารณะ     รวมทัง้การกําจัดขยะมูล

ฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย   

(๓)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 

  (๔)  การปองกันและระงับโรคติดตอ 

  (๕)  การใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 

  (๖)  การใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

  (๗)  การสงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการผูดอยโอกาส 

  (๘)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

  (๙)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ 

  (๑๐)  การใหมีโรงฆาสัตว  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

  (๑๑)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 

  (๑๒)  การบํารุงและสงเสริมการทาํมาหากนิของราษฎร 

  (๑๓)  การใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง 

  (๑๔)  การใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ 

  (๑๕)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 

  (๑๖)  การสาธารณูปการ 

  (๑๗)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ สงเสริม  การฝกและการประกอบอาชีพ 

  (๑๘)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

๖. ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
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  (๑๙)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

  (๒๐)  การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  (๒๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (๒๒)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถิน่ 

  (๒๓)  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

  (๒๔)  การจัดการบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  (๒๕)  การผังเมือง 

  (๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  (๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  (๒๘)  การควบคุมอาคาร 

  (๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๓๐)  การพฒันาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย 

  (๓๑)  การพฒันาการบริหารเทศบาลและการพฒันาการเมืองการบริหาร 

 

 ๒. ภารกิจรอง 

  (๑)  การใหมนี้ําสะอาดหรือการประปา 

  (๒)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 

  (๓)  การใหมแีละบํารุงสถานท่ีทําการพทิกัษรักษาคนเจ็บไข 

  (๔)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทนุ 

  (๕)  การจัดการศึกษา 

  (๖)  การปรับปรุงแหลงชมุชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับที่อยูอาศัย 

  (๗)  การควบคุมการเล้ียงสัตว 

  (๘)  การรักษาความปลอดภัย   ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

  (๙)  การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม   ที่ดิน   ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

  (๑๐) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  การสงเสริมและสนบัสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
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     เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดทําการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๐  และ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.
เชียงราย)  กําหนดใหเปนเทศบาลขนาดเล็ก  ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลใหม    ออกเปน  

๔  กอง ๑ หนวย   ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง กองการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน    
และกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทัง้ส้ิน ๒๑ อัตรา แตเนื่องจากเทศบาลมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมา

ข้ึนจากเดิม และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติภารกิจ 

ดังนัน้ จงึตองมีการกาํหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม  โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่กําหนดเปน
โครงสรางตามขอ ๘ 
 
8.1   โครงสราง          
  จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําดังกลาว เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีภารกิจ  

อํานาจหนาทีท่ี่จะตองดําเนนิการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

เทศบาล   พ.ศ.  ๒๔๙๖    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี ้     

โครงสรางตามแผนอัตรากําลงัปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลงัใหม หมายเหตุ 
๑. สํานักปลดัเทศบาล 
๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการเจาหนาที ่
๑.๓ งานทะเบียนราษฎร 
๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๕ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสังคม  
       สงเคราะห 
 

๑. สํานักปลดัเทศบาล 
๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการเจาหนาที ่
๑.๓ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๕ งานแผนและงบประมาณ 

๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๑.๗ งานนิติการ 
๑.๘ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒.กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
๒.๒ งานพฒันารายได 
๒.๓ งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

๒.กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
๒.๒ งานพฒันารายได 
๒.๓ งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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๓. กองชาง 
๓.๑ งานวิศวกรรม 

๓.๒ งานสาธารณูปโภค 

๓. กองชาง 
๓.๑ งานวิศวกรรมโยธา 
๓.๒ งานสาธารณูปโภค 

 

๔. กองการศกึษา 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ 

      วฒันธรรม 

๔. กองการศกึษา 
๔.๑ งานพัฒนาการศึกษา 
๔.๒ งานธุรการ 
 

 

๕. หนวยตรวจสอบภายใน 
๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

๕. หนวยตรวจสอบภายใน 
๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

 

ขึ้นตรงตอ
ปลัดเทศบาล 

๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
  ตามขอ ๘.๑  เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  ไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงตามภารกิจเสร็จ
เรียบรอยแลว     และสามารถนําผลการวเิคราะหตําแหนงกาํหนดกรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ไดดังนี ้
  ๑. นักบริหารงานเทศบาล ๗ (ปลัดเทศบาล) 

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (๓-๕/๖) 
  ๓. นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หวัหนาสํานกัปลัดเทศบาล) 
  ๔. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร (๓-๕/๖/๗วช) 
  ๕. เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน (๓-๕/๖ว) 

  ๖. นักพัฒนาชุมชน (๓-๕/๖) 
  ๗. เจาพนักงานธุรการ (๒-๔/๕) 
  ๘. เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (๒-๔/๕) 
  ๙. เจาหนาทีป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑-๓/๔) 
  ๑๐. นิติกร (๓-๕/๖ว) 
  ๑๑. บุคลากร (๓-๕/๖ว) 
  ๑๒. เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบตัรฯ (๓-๕/๖ว) 
  ๑๓. เจาหนาที่ทะเบียน (๑-๓/๔) 
  ๑๔. นกับริหารงานคลงั ๖  (หัวหนากองคลัง) 
  ๑๕. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (๒-๔/๕) 

  ๑๖. เจาหนาที่พัสดุ (๑-๓/๔) 
  ๑๗. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (๒-๔/๕) 
  ๑๘. เจาพนักงานการคลัง (๒-๔/๕) 



  14                                                                                                                                                                                

        
 

  ๑๙. นกับริหารงานชาง ๖ (หัวหนากองชาง) 
  ๒๐. วิศวกรโยธา (๓-๕/๖ว) 
  ๒๑. นายชางโยธา (๒-๔/๕) 
  ๒๒. เจาพนักงานธุรการ (๒-๔/๕) 
  ๒๓. ชางโยธา (๑-๓/๔) 

  ๒๔. นักบริหารการศึกษา ๖ (หัวหนากองการศึกษา) 
  ๒๕. นักวิชาการศึกษา (๓-๕/๖) 
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๙. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น       
       การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ
ตํา 

แหนง 

 

จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวนที่มีอยู กําลังคนที่ตองการ 
เพิ่ม (+) /  ลด ( - ) 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2) คาใชจายรวม (3) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน
(1) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

1 นักบริหารงานเทศบาล 7 1 1 221,760 - - - 10,440 20,880 31,320 232,200 242,640 253,080 

 สํานักปลัดเทศบาล              
2 นักบริหารงานทั่วไป  6 1 1 202,080 - - - 8,520 17,040 17,160 210,600 219,120 219,240 

3 เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  3-5/6/ 
7วช 

1 1 193,320 - - - 8,520 17,040 25,560 201,840 210,360 218,880 

4 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  4 1 1 127,920 - - - 5,400 10,800 16,200 133,320 138,720 144,120 

5 นักพัฒนาชุมชน  3 1 1 102,000 - - - 4,440 8,880 13,320 106,440 110,880 115,320 

6 เจาพนักงานธุรการ  2 1 1  87,120 - - - 3,720 7,440 11,160 90,840 94,560 98,280 

7 เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตรฯ 3-5/6ว 1 - - +1 - - 81,600 4,440 8,880 81,600 86,040 90,480 

8 เจาหนาที่ทะเบียน  1-3/4 1 - - +1 - - 55,560 1,320 2,640 55,560 56,880 58,200 

9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4/5 1 -  - +1 - - 66,360 3,760 7,440 66,360 70,080 73,800 

10 เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 1 - - +1 - - 55,560 1,320 2,640 55,560 56,880 58,200 

11 นิติกร 3-5/6ว 1 - - +1 - - 81,600 4,440 8,880 81,600 86,040 90,480 

12 บุคลากร 3-5/6ว 1 - - +1 - - 81,600 4,440 8,880 81,600 86,040 90,480 

 กองคลัง              

13 นักบริหารงานคลัง  6 1 1 193,320 - - - 8,520 17,040 17,160 201,840 210,360 218,880 

14 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  3 1 1 108,960 - - - 4,440 8,880 13,320 113,400 117,840 122,280 
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ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ
ตํา 

แหนง 

จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวนที่มีอยู กําลังคนที่ตองการ 
เพิ่ม (+) /  ลด ( - ) 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2) คาใชจายรวม (3) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน
(1) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

15 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  2 1 1  83,280 - - - 3,720 7,440 11,160 87,000 90,720 94,440 

16 เจาพนักงานจัดเก็บรายได  3 1 1  90,960 - - - 4,440 8,880 13,320 95,400 99,840 104,280 

17 เจาพนักงานการคลัง 2-4/5 1 - - +1 - - 66,360 3,720 7,440 66,360 70,080 73,800 

 กองชาง              

18 เจาหนาที่พัสดุ 1 1 1  71,640 - - - 1,320 2,640 3,960 72,960 74,280 75,600 

19 นักบริหารงานชาง  6 1 1 171,960 - - - 8,520 17,040 25,560 180,480 189,000 197,520 

20 วิศวกรโยธา  3-5/6 1 - - + 1 - - 81,600 4,440 8,880 81,600 86,040 90,480 

21 เจาพนักงานธุรการ  3 1 1 102,000 - - - 4,440 8,880 13,320 106,440 110,880 115,320 

22 นายชางโยธา  3 1 1 104,400 - - - 4,440 8,880 13,320 108,840 113,280 117,720 

23 นายชางโยธา 2-4/5 1 - - + 1   66,360 3,720 7,440 66,360 70,080 73,800 

24 ชางโยธา  1 1 1 74,520 - - - 1,320 2,640 3,960 75,840 77,160 78,480 

 กองการศึกษา              

25 นักบริหารการศึกษา  6 1 - - + 1 - - 150,360 8,520 17,040 150,360 158,880 167,400 

26 นักวิชาการศึกษา  4 1 1 119,280 - - - 5,400 10,800 16,200 124,680 130,080 135,480 

27 นักวิชาการศึกษา  3-5/6 1 - - + 1 - - 81,600 4,440 8,880 81,600 86,040 90,480 

 หนวยตรวจสอบภายใน              
28 เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3 1 1 102,000 - - - 4,440 8,880 13,320 106,440 110,880 115,320 
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(งบประมาณรายจายประจําป 2552 ไมรวมเงนิอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว 22,422,122.81 บาท) 
 
หมายเหตุ  (1) รายจายจริง    

 (2) คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ํา + ขั้นสูงของระดับตําเหนงทีม่ีผูดํารงตําแหนงหารดวย 2 คูณดวย 12) /  
      (เงนิเดือนขั้นต่ํา + ขั้นสูงของตําแหนงที่มีบัญชีวางหารดวย 2 คูณดวย 12) 

      (3) (1) + (2) ของทุกป   

 (4) รวมคาใชจายทั้งหมด   

 (5) คิดจากคาจางพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 4 ป  

 (6) คิดจาก (4) คูณดวย 20 % 

       (7) คิดจาก (4)+(5)+(6) หารดวยจํานวนงบประมาณรายจายประจําปนั้น คูณดวย 100 
 

 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ
ตํา 

แหนง 

จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวนที่มีอยู กําลังคนที่ตองการ 
เพิ่ม (+) /  ลด ( - ) 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2) คาใชจายรวม (3) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน
(1) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

                         รวม (4) - 28 17 2,156,440 +11 - - 960,600 228,640 348,280 3,117,120 3,253,680 3,381,840 
 คาจางพนักงานจาง (5) - 35 23 1,653,960 +12 - - 2,340,720 95,760 97,800 2,340,720 2,436,480 2,438,520 
 ประโยชนตอบแทนอื่น (6) - - - - - - - - - - 623,424 650,736 676,368 
 รวม (4)+(5)+(6) - - - - - - - - - - 6,081,264 6,340,896 6,514,392 
 รวมไมเกินรอยละ 40 มาตรา 35 (7) - - - - - - - - - - 27.12% 28.28 % 28.97 % 
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กรอบโครงสรางของสวนราชการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 

ปลัดเทศบาล(๑อัตรา) 
(นักบริหารงานเทศบาล ๗) หนวยตรวจสอบภายใน (๑อัตรา) 

-เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ 

สํานักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ๖ 

กองชาง 
นักบริหารงานชาง ๖ 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ๖ 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา ๖ 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

 

๑.งานธรุการ 
- เจาพนักงานธุรการ  ๒-๔/๕ (๑)   
๒. งานการเจาหนาที ่
-บุคลากร  ๓-๕/๖ว (๑) 
๓. งานทะเบียนราษฎร 
- จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ๓-๕/๖ ว (๑) 
- จนท.ทะเบียน  ๑-๓/๔ (๑) 
๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒-๔/๕ (๑) 

- จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔ (๑) 
๕. งานแผนและงบประมาณ 
- จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ๓-๕/๖ว (๑) 

๖. งานพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ (๑) 
๗. งานนิติการ 
- นิติกร ๓-๕/๖ว (๑) 
๘. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  ๓-๕/๖ /๗วช (๑) 

๑. งานการเงินและบัญชี 
- จพง.การเงินและบัญชี ๒-๔/๕ (๒) 
๒. งานพัฒนารายได  
- จพง.จัดเก็บรายได ๒-๔/๕ (๑) 
๓. งานพัสดแุละทรัพยสิน 
- จนท.พัสดุ ๑-๓/๔ (๑) 
๔. งานแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  
-จพง.การคลัง ๒-๔/๕ (๑) 

๑. งานสาธารณูปโภค 
- นายชางโยธา ๒-๔/๕  (๑) 

- ชางโยธา ๑-๓/๔ (๑) 
๒. งานวิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรโยธา  ๓-๕/๖ว (๑) 
-เจาพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑)  
- นายชางโยธา ๒-๔/๕  (๑) 

๑. งานพัฒนาการศึกษา    
-นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ ว (๑) 
๒. งานธุรการ    
-นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) 
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ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

จํานวน - - ๑ ๑ - ๑ ๔ ๒ ๒ ๖ ๑๐ 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  ๖)  (๑) 

 

โครงสรางของสํานกัปลัดเทศบาล 

๑.งานธุรการ 
- จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑)   

 ๒.งานการเจาหนาที่ 
-บุคลากร  ๓-๕/๖ว (๑) 

๕.งานแผนและ 
งบประมาณ 

- จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  
๓-๕/๖ว (๑) 

 

๗.งานนิติการ 
- นิติกร๓-๕/๖ว (๑) 

๘.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-จนท.ระบบงาน
คอมพิวเตอร 
๓-๕/๖/๗วช (๑) 

๓. งานทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ 
- จนท.บริหารงานทะเบียน
และบัตร ๓-๕/๖ว (๑) 
- จนท.ทะเบียน ๑-๓/๔ (๑) 

๔.งานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
- จพง.ปองกันฯ  ๒-๔/๕ (๑)      
- จนท.ปองกันฯ  ๑-๓/๔ (๑)       

๖. งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 
-นักพัฒนาชุมชน  
๓-๕/๖ (๑) 

พนักงานจาง 
-  ผช.จนท.ธุรการ (ภารกิจ) (๑) 

 

พนักงานจาง 
-  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๑) 

 

พนักงานจาง 
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑) 

- พนักงานวิทยุ (ภารกิจ)   (๑) 

- พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) (๔) 

พนักงานจาง 
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑) 

 

พนักงานจาง 

- ผช.จนท.บันทึกขอมูล  
(ภารกิจ)  (๑) 

พนักงานจาง 
- พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา

(ภารกิจ)(๑) 

-คนงานประจํารถขยะ  

(ทั่วไป) (๔) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๑) 
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ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

จํานวน - - ๑ - - - ๒ ๒ ๑ ๒ - 

                                
 

       

หัวหนากองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ๖) (๑) 

โครงสรางของกองคลัง 

๑. งานการเงินและบัญชี 
- จพง.การเงินและบัญชี ๒–๔/๕ 

๒..งานพัฒนารายได 
    - จพง.จัดเก็บรายได ๒-๔/๕  (๑) 

๓. งานพัสดุและทรัพยสิน 
     - จนท.พัสดุ ๑-๓/๔  (๑) 

๔. งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

       - จพง.การคลัง ๒-๔/๕  

พนักงานจาง 
 -ลูกมือชางแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน (ภารกิจ) (๑) 

พนักงานจาง 
-ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี 

(ภารกิจ) (๑) 
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ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป     

จํานวน - - ๑ - - - ๓ ๑ ๑ ๒ - 

                                              

หัวหนากองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ๖)(๑) 

โครงสรางของกองชาง

๑. งานสาธารณูปโภค 
-  นายชางโยธา ๒-๔/๕  (๑)  

-  ชางโยธา ๑-๓/๔  (๑) 

๒. งานวิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว  (๑) 

-  นายชางโยธา ๒-๔/๕  (๑) - 

- จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑) 

พนักงานจาง 
- ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)  (๑) 

 

พนักงานจาง 
- ผูชวยชางเขียนแบบ (ภารกิจ)  (๑) 
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ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

จํานวน - - ๑ - - ๑ ๑ - - ๑๒ ๒ 

หัวหนากองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๖)(๑) 

โครงสรางของกองการศึกษา
       

๑.  งานพัฒนาการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖   (๑) 

๒.  งานธุรการ 
- นักวิชาการศึกษา  ๓-๕/๖   (๑) 

พนักงานจาง 
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจ) (๑) 

-  ครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ)   (๑๒) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (๒) 

พนักงานจาง 
    - ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 
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ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

จํานวน - - - - - - ๑ - - - - 

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 

งานตรวจสอบภายใน 
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖   
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๑๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
          พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  สุจริตอยาง

เต็มกําลังความสามารถ  ดวยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมัน่เพยีร  โดยคํานงึถึงประโยชนของราชการและ

ใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค   

 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา          จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการจัดทาํแผนแมบท

การพัฒนาพนกังานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทกัษะ ความชํานาญ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม       

อันจะทําใหการปฏิบัติหนาทีข่องพนกังานเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหพนักงานเทศบาลทุกคน 

ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผน อัตรากําลัง  ๓   ป   ทัง้นี ้  วิธกีาร

พัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธกีารหนึ่ง หรือหลายวิธกี็ได    เชน  การปฐมนิเทศ การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ        ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิน่ตอไป  

 
        
๑๒.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล      
     
 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนกังานเทศบาล และลูกจาง  ดังนี ้

        

 ๑. พนักงานเทศบาลเวียงพางคํา จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม  

 ๒. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา  จะพงึปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส  

     ระมัดระวงัรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ   

 ๓. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา จะพึงปฏิบัติตน ตอ ผูรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย   รักษา 

    ความสามคัคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน   

 ๔. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา  จะพงึตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ  ใหการ 

สงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาทีข่องตน โดยไมชักชา  และดวยความ     

สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิน่ เหยียดหยาม  กดข่ีหรือขมเหง ประชาชน  ผูมา ติดตอราชการ  

      

         

 

************************************************* 
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ภาคผนวก 
 

๑. คําส่ังเทศบาล เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํ 
แผนอัตรากาํลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๒ – พ.ศ.๒๕๕๔) 

๒. ประกาศใชแผนอัตรากาํลัง ๓ ป 
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การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) 
(แนบทายคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่  ๕๘๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑) 

ที่ กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง หมายเหตุ 
ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ชื่อ – สกลุ ระดับ วุฒิ เงินเดือน 

๑ ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงาน เทศบาล) 
๗ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ รอยโทกิตติชัย  เจริญยิง่ ๗ ปริญญาตรี 

(ร.บ.) 
๑๘,๔๘๐ บาท  

 สํานกัปลัดเทศบาล   

๒ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

๖ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ นางดารินทร  ตารินทร ๖ ปริญญาโท  

(ร.ม.) 
๑๖,๘๔๐ บาท  

๓ เจาหนาที่ระบบงานคอมพวิเตอร ๓-๕/๖/
๗วช 

๐๑-๐๒๐๗-๐๐๑ นางสาวณัฐดา  จับใจนาย ๖ ปริญญาโท 

(วศ.ม) 
๑๖,๑๑๐ บาท  

๔ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน ๓-๕/
๖ว 

๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ นางสาวสอิ้งมาส  แสงศรี ๔ ปริญญาโท   
(ศศ.ม.) 

๑๐,๖๖๐ บาท  

๕ นักพฒันาชุมชน  ๓-๕/
๖ว 

๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นายธนาการ  เสมอใจ ๓ ปริญญาตรี 
(วศ.บ.) 

๘,๕๐๐ บาท  

๖ เจาพนักงานธรุการ  ๒-๔/๕ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ นางตติยา  สวางทิตย ๒ ปริญญาตรี 
(ศศ.บ.) 

๗,๒๖๐ บาท  

๗ นิติกร ๓-๕/
๖ว 

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป 
๒๕๕๒ 

๘ เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
๒-๔/๕ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป 

๒๕๕๒ 
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ที่ กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง หมายเหตุ 
ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ชื่อ – สกลุ ระดับ วุฒิ เงินเดือน 

๙ เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
๑-๓/๔ ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๑๐ เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตรฯ  ๓-๕/๖ว ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๑๑ เจาหนาทีท่ะเบียน  ๑-๓/๔ ๐๑-๐๒๑๓-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๑๒ บุคลากร ๓-๕/๖ว ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

 

๑๓ 
กองคลัง 

หัวหนากองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

 

๖ 
 

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ 

 

นางกุหลาบ   ขาเลศักดิ์ 

 

๖ 
 

ปวส. 
 

๑๖,๑๑๐ บาท 

จนท.บริหารงาน
การเงินและบัญชี 

รักษาการใน
ตําแหนง 

๑๔ เจาพนักงานการคลัง ๒-๔/๕ ๐๔-๐๓๐๓-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๑๕ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ๒-๔/๕ ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ นายธงชัย  จําปา ๓ ปวส. ๙,๐๘๐ บาท  

๑๖ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ๒-๔/๕ ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๒ นางกรรณิการ  ราวิชัย ๒ ปริญญาตรี ๖,๙๔๐ บาท  

๑๗ เจาหนาทีพ่ัสดุ ๑-๓/๔ ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ นายศิริพงษ  อินทรีย ๑ ปริญญาตรี(บธ.บ. 
การจัดการทั่วไป) 

๕,๙๗๐ บาท  

๑๘ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ๒-๔/๕ ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นายสุวัฒน  ธรรมวงค ๓ ปริญญาตรี(ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป) 

๗,๕๘๐ บาท  
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 ที ่ กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง หมายเหตุ 

ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ชื่อ – สกลุ ระดับ วุฒิ เงินเดือน 

 กองชาง      

๑๙ หัวหนากองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

๖ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ วาที่รอยเอก เทพพิทกัษ      
                สวางเต็ม 

๖ ปริญญาตรี 
(วิทยาการจัดงาน

กอสราง)

๑๔,๓๓๐ บาท  

๒๐ วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๒๑ เจาพนักงานธรุการ  ๒-๔/๕ ๐๕-๐๒๑๒-๐๐๒ นางสาวรุงทพิย  อายุโรจน ๓ ปริญญาตรี(ค.บ.) ๘,๕๐๐ บาท  

๒๒ นายชางโยธา ๒-๔/๕ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายอภิสิทธิ์  หอมหวล ๓ ปวส. 
(ชางกอสราง) 

๘,๗๐๐ บาท  

๒๓ นายชางโยธา ๒-๔/๕ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๒๔ ชางโยธา ๑-๓/๔ ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ นายไววทิย  ติวัน ๑ ปวส. 
(ชางกอสราง) 

๖,๒๑๐ บาท  

 กองการศึกษา   
๒๕ นักบริหารการศึกษา  ๖ ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

๒๖ นักวชิาการศึกษา  ๓-๕/๖ ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ นางสาวสุทราทิพย  บุญมี ๔ ปริญญาตรี 
(บธ.บ.) 

 ๙,๙๔๐ บาท  

๒๗ นักวชิาการศึกษา  ๓-๕/๖ ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๒ วาง - - - สรรหาป๒๕๕๒ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน  
๒๘ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  ๓-๕/๖ ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑ นายปณัฐพงศ  ขอนพิกุล ๓ ปริญญาตรี 

(บธ.บ.)
๘,๕๐๐ บาท  

(ลงชื่อ).............................................................................. 

                      (นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 



  34                                                                                                                                                                                

        
 

 
คําสั่งเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

ที่  246 /2551 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) 

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

  ดวยเทศบาลตาํบลเวยีงพางคํา จะจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา เพื่อใชในการกาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล เปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2545 จึงแตงต้ัง
ใหบุคคลผูมีชือ่และตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ 2552-2551 
ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

1. นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง นายกเทศมนตรี   เปนประธาน 

2. รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง  ปลัดเทศบาล   เปนกรรมการ 
3. นางกุหลาบ  ขาเลศักด์ิ รก.หวัหนากองคลัง  เปนกรรมการ 
4. วาที่ ร.อ.เทพพิทักษ  สวางเต็ม หัวหนากองชาง   เปนกรรมการ 
5. นางสาวณัฐดา จับใจนาย รรก.หัวหนากองการศึกษา  เปนกรรมการ 
6. นางดารินทร  ตารินทร  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีหนาที ่รวมกนัจัดทาํแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตําบล
เวียงพางคําทัง้ 4 สวนราชการ ไดแก สํานกัปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา  โดยมีหวัหนา
สวนราชการเปนผูรับผิดชอบการวางแผนอัตรากําลังคนของแตละสวน  และนําเสนอขอความเหน็ชอบตอคณะ 
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ใหทนัภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ทั้งนี ้แผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาลอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี ้

1. บทวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวงระยะเวลา 3 ป 
2. บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทัง้หมดของเทศบาลในชวง 3 ปวาตองการกาํลัง 

คนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่อยูในอํานาจหนาที่ และคนประเภทใด ระดับใด 
จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่อยูในอํานาจหนาที่ และภารกิจความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

/3. บทวิเคราะห... 
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-2- 

 

3. บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกาํลังคนที่มีอยูในปจจุบัน และกําลังคนที่ขาดอยู 
และตองการเพิ่มข้ึน อัตราความตองการกาํลังคนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพิม่ข้ึน  
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

4. บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใชกาํลังคนท่ีม ี

อยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู ความสามารถของกําลังคนทีม่ีอยู การ
พัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และใชกาํลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของแตละคน 

 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

   ส่ัง  ณ  วันที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

     (ลงช่ือ) 
              (นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง) 
        นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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ประกาศเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

เรื่อง  การแบงสวนราชการภายในสํานัก กอง หรอืสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 

************************************* 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๘ ของประกาศ ก.ท.จ.เชยีงราย เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ และโดยความเหน็ชอบของ
ก.ท.จ.เชียงรายในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑     จงึประกาศการแบงสวนราชการ 
ภายในสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

  ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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ประกาศเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

เรื่อง  ใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 
************************************* 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒   มาตรา ๒๓ วรรคทาย และมาตรา ๒๔ 
วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความในขอ ๑๔ ขอ ๔๐๑ 
และขอ ๔๐๒ ของประกาศ ก.ท.จ.เชยีงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๒๔ ลง
วันที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.เชียงรายในการประชุมคร้ังที ่๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จงึประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ต้ังแตวนัที ่๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ เปนตนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผนอัตรากําลัง ๓ ป แนบทายประกาศนี ้

  จึงประกาศใหทราบทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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การแบงสวนราชการภายในสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอ่ืน 
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
 

ที่ สํานกั/กอง สวนราชการภายใน หมายเหตุ 

๑ สํานกัปลัดเทศบาล 
 

๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการเจาหนาที ่
๑.๓ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๕ งานแผนและงบประมาณ 

๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๑.๗ งานนิติการ 
๑.๘ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒ กองคลัง 
 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพฒันารายได 
๒.๓ งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

๓ กองชาง 
 

๓.๑ งานวิศวกรรมโยธา
๓.๒ งานสาธารณูปโภค 

 

๔ กองการศึกษา 
 

๔.๑ งานพัฒนาการศึกษา
๔.๒ งานธุรการ 

 

๕ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
 

๕.๑ งานตรวจสอบภายใน  

 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 

 

 



  39                                                                                                                                                                                

        
 

 

 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
ที่          /๒๕๕๑ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
ในแผนอัตรากําลงั ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 

************************************* 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ความในขอ ๑๔ ของประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เร่ือง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๒๔ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และโดยความเหน็ชอบของ 
ก.ท.จ.เชียงรายในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จงึจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการในแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) รายละเอียดตามบัญชี 
แนบทายคําส่ังนี ้

  ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 

   ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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ประกาศเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
เรื่อง  แผนอัตรากําลังพนกังานจาง ๔ ป  

(ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) 
************************************* 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒   มาตรา ๒๓ วรรคทาย และมาตรา ๒๔ 
วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความในขอ ๑๒ ของประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวนัที ่๒๙ มิถนุายน ๒๕๔๗ และโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.เชียงรายในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จงึประกาศใชแผน
อัตรากําลังพนกังานจาง ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผนอัตรากําลังพนกังานจาง ๔ ป แนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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คําสั่งเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
ที่          /๒๕๕๑ 

เรื่อง  การจัดพนักงานจางลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป  
(ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) 

************************************* 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒   มาตรา ๒๓ วรรคทาย และมาตรา ๒๔ 
วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความในขอ ๑๒ ของประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวนัที ่๒๙ มิถนุายน ๒๕๔๗ และโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.เชียงรายในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงจัดพนักงานจางลง
สูตําแหนงตามแผนอัตรากําลังพนกังานจาง ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ทายคําส่ังนี ้

  ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 

   ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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ที่  ชร  ๕๔๖๐๑/                                                             สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

                                                    ถนนพหลโยธิน ชร ๕๗๑๓๐                                 

                        ๗    ตุลาคม    ๒๕๕๑ 

เร่ือง   การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

เรียน  ทองถิน่อําเภอแมสาย 

อางถงึ  หนงัสือสํานักงานทองถิ่นอําเภอแมสาย ที ่มท ๐๘๒๖.๑๘/๗๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๑ 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑.  แผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔)   จํานวน  ๒ เลม 

           ๒.  ประกาศ เร่ือง ใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) จํานวน ๑ ชุด 

           ๓.  ประกาศ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานัก กองฯ   จํานวน ๑ ชุด 

           ๔. คําส่ัง ที่    ๕๘๐/๒๕๕๑ เร่ือง การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามโครงสรางฯ จํานวน ๑ ชุด 

  ตามทีท่องถิ่นอําเภอแมสาย ไดแจงวา ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ มมีติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) และใหเทศบาล

ดําเนนิการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการแผนอัตรากําลัง ๓ ป ความละเอียดแจงแลว นั้น 

  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดดําเนนิการจัดทาํเอกสารที่เกีย่วของตามที่แจงแลว จงึขอสง

เอกสารดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และพิจารณา 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

          (นายศิลาฤทธิ์   กวางทอง) 

             นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานการเจาหนาที ่

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙, ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายดวนรองเรียน รองทุกข ๐๘-๖๔๒๑-๘๑๙๑ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 6570902@thailocalmin.go.th/WWW.nang-non.com  




