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แผนอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2555 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

* * * * * * * * * * * 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศ ก.ท.จ. เร่ือง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับพนกังานจาง    ลงวนัที ่  ๒๙  มิถนุายน  

๒๕๔๗    ไดกําหนดใหจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ๔  ป    เพื่อเปนกรอบในการกาํหนดตําแหนง

พนกังานจางและใหใชแนวทางในการจัดทาํแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ๓  ป   ดังนี ้   เทศบาลจึงได

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ๔  ป   วเิคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของ

เทศบาล  วเิคราะหความตองการกาํลังคน   วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว     เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา   จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง

พนกังานจาง  ๔  ป   สําหรับปงบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕    นั้น 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๑.  เพื่อใหเทศบาลตําบลเวยีงพางคํามีโครงสรางการบริหารและระบบการจางบุคลากรที่เหมาะสม   

อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายของเทศบาล 

 ๒.  เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํามกีารกําหนดตําแหนงพนักงานจาง  การจดัอัตรากําลังให

เหมาะสมกับอํานาจหนาทีข่องเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496    พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

 ๓.  เพื่อใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใช

ตําแหนงพนักงานจางใหเหมาะสม 

 ๔.  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ใหเหมาะสม 
๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนกังานจาง  ๔  ป 
 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      ซึ่งมนีายกเทศมนตรีตําบล

เวียงพางคําเปนประธาน    เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ๔  ป     เนื้อหาครอบคลุมใน

เร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

 ๑.  วเิคราะหภารกิจ     อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวยีงพางคําตามพระราช- 

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๒    ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
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แหงชาติ   แผนพัฒนาอําเภอ    แผนพัฒนาจังหวัด   นโยบายของรัฐบาล   และสภาพปญหาของเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา 

 ๒.     ใชโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง  ๔  ป 

 ๓.  กําหนดตําแหนงพนักงานจาง    จํานวนตําแหนง    ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน 

 ๔.   จัดทาํกรอบอัตรากําลังพนกังานจาง  ๔  ป    โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ตองไมเกินรอยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจาย 

๔.  สภาพปญหาของพืน้ที่และความตองการของประชาชน 
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ๔  ป   ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  มีความ

เหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  โดยสามารถดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     ดังนั้น จึงมกีารวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพืน้ที ่ ความจําเปนพืน้ฐานและความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ดังนี ้  
   สภาพปญหาของเขตพื้นที่ทีรั่บผิดชอบและความตองการของประชาชน     โดยแบงออกเปน   ดังนี ้
๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ๑.๑ ปญหาการคมนาคม 

    - สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาล มสีภาพชํารุด เพราะผานการใชงานมาหลายป และไมไดมาตรฐานบาง 
แหงคับแคบ เปนลูกรัง ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -กอสรางขยายและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน มีสภาพที่ดีเหมาะสม และอํานวยความสะดวกแกราษฎรที่
สัญจรไปมา 

    ๑.๒ ปญหาทางระบายน้าํ 

    - รางและทอระบายน้าํมีไมถึงและตอเนือ่งกัน บางแหงทอระบายน้ําต้ืนเขิน ขนาดไมเหมาะสม ทําใหน้าํไหลไม
สะดวกเกิดน้ําทวมในชวงฤดูฝน 

    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ออกแบบวางแผนสรางรางและทอระบายน้าํเพิ่มเติมใหครบทุกสาย และใหมีความตอเนื่อง พรอมทั้งปรับปรุงให
สามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๓ ปญหาไฟฟา 
    - ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังในชุมชน  หมูบานยงัไมทั่วถงึและบางแหงชาํรุดใชการไมได   ทําให
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน   
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    ความตองการ/แนวทางแกไข 
    -ขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึงทุกตรอกซอย พรอมทั้งตรวจสอบแกไขจุดที่ชํารุดใหมสีภาพใชงานไดดี 
    ๑.๔ ปญหาระบบประปา 
    - ปญหาระบบการประปาในหมูบาน/ชมุชน ระบบการจําหนาย และขยายเขตทอซีเมนต  บริการประปาไมทั่วถึง 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ขยายเขตบริการระบบประปาสวนภูมภิาคในเขตเทศบาลใหทัว่ถงึ 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑ ปญหาการวางงาน มรีายไดตํ่า และขาดทักษะและการบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ 
   -ประชาชนวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผูทีม่ีอาชีพมีรายไดตํ่า  และกลุมอาชีพตาง ๆ       ขาดความรูในการบริหาร
จัดการกลุมและพัฒนาคุณภาพสินคา     และขาดแหลงเงินทนุในการประกอบกิจกรรม 
   ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -สงเสริมใหความรู ฝกอบรม และฝกทักษะเพิม่เติมดานการประกอบอาชีพ เพื่อลดปญหาการจางงาน และการมี
รายไดตํ่า ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชน และเครือขายนอกชุมชนเพือ่การจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
     ๒.๒ ปญหาการทองเที่ยว 

     - ปญหาแหลงทองเที่ยวขาดการดูแลรักษา และสงเสริมพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวทองถิน่ สรางรายไดใหแก
ชาวบาน     และขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใหเปนทีย่อมรับของนักทองเทีย่ว 
      ความตองการ/แนวทางแกไข 

- สนับสนนุใหชมุชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในทองถิน่ 

- ปลูกจิตสํานกึแกหมูบาน/ ชมุชน และนักทองเทีย่วชวยกนัดูแลแหลงทองเทีย่ว 

- สงเสริมการประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยวทองถิน่ใหทั้งชาวไทยและชางตางประเทศไดรูจักอยาง
แพรหลาย 

๓.ปัญหาด้านสังคมและชุมชน 
    ๓.๑  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร    ชาวบานขาดความรู ทางดานกฎหมาย,    การ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนดูแลไมทั่วถงึ    เกิดจากในพืน้ที่มีคนตางดาว  ประชากรแฝงอพยพมาอยูใน
พื้นที่มากข้ึน, คนอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

    ๓.๒  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว   

    ๓.๓  ปญหาการสงเคราะหราษฎรผูดอยโอกาส คนชรา เด็ก ผูพิการ ผูยากไร     ขาดการไดรับความชวยเหลือไม
ทั่วถงึ เปนธรรม ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชพีไมเพียงพอ 

    ๓.๔  ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส ภายในหมูบาน    การขาดจิตสํานึกของผูติดเชื้อ,   ชุมชนขาดการมี
สวนรวมในการวางแผนการปองกนัการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบของโรคเอดส 
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   ๓.๕  ปญหาดานคุณภาพชีวิต ประชาชนบางสวนยงัมีสุขภาพอนามัยไมดีพอ เนือ่งจากปญหาความยากจน
   ๓.๖ ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน  เชน  คอมพวิเตอร  เคร่ืองรับจานดาวเทียม   
หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองโสต เปนตน 

   ๓.๗ ไมมีผูสืบทอด สืบคน ในการอนุรักษ ฟนฟ ูดานวฒันธรรม  ประเพณีและภูมปิญญาทองถิน่   
   ๓.๘ ปญหาการขาดการดูแลปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตวพาหนะ        ยังมีการแพรระบาดโรคติดตอที่
เกิดจากยุง, การปองกนัโรคพิษสุนัขบา ขาดการปองกันและกําจัดโรคที่เกิดจากสัตว    
   ๓.๙   ปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก   เยาวชน  ผูดอยโอกาส    ทั้งใน ระบบโรงเรียน  
และนอกระบบโรงเรียน  เกดิจากขาดการวางแผนจัดการศึกษาในระดับทองถิ่น   ขาดบุคลากรในการจัดการเรียน
การสอน    ซึ่งมีไมเพยีงพอในการกาํหนดหลักสูตรการศึกษาของทองถิน่,  ขาดแคลนงบประมาณในการจัด
การศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ    

   ๓.๑๐ ปญหาเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม   จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น    ประชาชนขาดจิตสํานึกใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิน่,   ขาดศูนยกลางสถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกบัการศึกษาศาสนา 

วัฒนธรรม,   ผูแทนศาสนาประพฤติตัวไมเหมาะสม,  ประชาชนไมมคุีณธรรม นําหลักศีลธรรมเปนแนวทางในการ
ดําเนนิชีวิต,     ขาดอาคารสถานที ่    งบประมาณในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ของ ไทยลานนา,ไทย
ใหญ, ไทยล้ือ,  ไทยเขิน,   ประชาชนไมมีจติสํานึกในการอนุรักษ โบราณวัตถ ุ   คูเมอืงโบราณเวียงพางคํา 
     ความตองการ/แนวทางแกไข 

     -ควรมีการรณรงคตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

     -จัดใหมีสวสัดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

     -ควรจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล ตลอดจนใหการ  
      ดูแลและพัฒนาศูนยพฒันาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

     -ควรจัดใหมีการสงเสริมดานกฬีาแกประชาชนและเยาวชน 

     -สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมตาง ๆ โดยใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวม 
๔. ปัญหาการเมือง การบริหาร 
   ๔.๑  ปญหาราษฎรขาดความรูความเขาใจดานการเมือง  การปกครอง   กฎหมายรัฐธรรมนญู   การเลือกต้ัง
ประชาชนยังไมใหความสนใจตระหนกัเหน็ความสําคัญของการเขามามีสวนรวม  และตรวจสอบการทาํงานของ
เทศบาล  และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่การทํางาน การบริหารกิจการเทศบาล  

   ๔.๒  ปญหาความไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองของสมาชิกสภาทองถิ่น           บทบาทของพนักงาน
เทศบาล ยังขาดวิสัยทัศน จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 

   ๔.๓  ปญหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเพยีงพอ     ขาดอาคารบานพกัของพนกังานฯ ทํา
ใหไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที ่   
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   ๔.๔  ปญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได     ยงัไมสามารถจัดเก็บภาษีไดทั่วถงึประชาชนยงัไมเขาใจในการที่ตองเสีย
ภาษีใหทองถิน่ ทําใหมีขอจํากัดทางดานงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา ประกอบกับประชากรสวนใหญใน
พื้นที่เปนประชากรแฝง  (ไทยใหญ  ไทยล้ือ,คนพื้นทีสู่ง)  รวมทัง้ผูที่เขามาคาขายในพ้ืนที่อยูอาศัย  แตไม ยาย
ทะเบียนบาน  เปนตน 

    ๔.๕ ปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง  เชน มีการทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลลงในท่ีสาธารณะ คู
คลองและบนถนนหนทาง  มีการบุกรุกทีส่าธารณะ 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -สงเสริม สรางความรู ความเขาใจงานของทองถิน่ใหแกผูนําทองถิน่และประชาชนรับทราบ 

    -ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรู ใหแกประชาชนอยางเขาใจงาย ทั่วถงึ  
    -เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 

    -สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในเร่ืองการรักษาระเบียบวนิัย 
๕.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
   ๕.๑ ปญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ    ใหเปนสถานที่พกัผอนของประชาชน,     ขาด
การปรับปรุงกอสราง สนามเด็กเลนสวนสุขภาพประจําหมูบาน 

   ๕.๒ ประชาชนไมตระหนกัถึงคุณคาและเหน็ความสําคัญของปาไม  ขาดการดูแลรักษา   อนุรักษแหลงตนน้าํ  
และการปลูกปา 
   ๕.๓  ปญหาการกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในหมูบาน เกิดจากประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดี ในการทําลาย 

ขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลตาง ๆ   ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานทีท่ิ้งขยะ,รถจัดเก็บ
ขยะและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
  ๕.๔  ปญหาเกี่ยวกับการบําบัดน้าํเสีย     เกิดจากประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาคุณภาพน้าํ   ที่ปลอยสู
แหลงน้ําสาธารณะ,  ไมมกีารจัดทําบอบําบัดน้ําเสียของบานเรือนอาคาร  กอนปลอยลงสูรองระบายน้าํ,  แหลง น้ํา
สาธารณะทําใหเกิดกล่ินน้ําเนาเสีย    คูคลองระบายน้าํสกปรก,    ขาดสถานที่กอสรางบอบําบัดน้าํเสียรวม 

   ๕.๕ ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประชาชนขาดจิตสํานกึในการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,ขาดการอนุรักษดินและน้ํา   

   ๕.๖ ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพษิเกิดจากการเล้ียงสัตวในยานชุมชน  สงกล่ินเหม็นสรางความรําคาญตอชมุชน 

บางคร้ังทําใหน้ําใตดินใชอุปโภคบริโภคไมได 
    ความตองการ/แนวทางแกไข 

    -ใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

    -ใหมีวิธีการจัดเก็บขยะ และกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวชิาการ  
    -รณรงคสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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              การพัฒนาทองถิน่ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํานัน้      เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ 
รวมคิดรวมแกไขปญหา รวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่   ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  

โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน    ซึ่งการพฒันาเทศบาลตําบลเวียงพางคําจะสมบูรณได 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ชุมชนจะตองมีความตระหนักแกไขปญหา       และมีความเขาใจแนวทาง 
แกไขปญหารวมกนักนัอยางจริงจงั   
             เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพฒันาในทุกกลุมทกุวัยของประชากร 
นอกจากนีย้ังเนนการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนวยัเรียน และพฒันาเยาวชนใหพรอม ที่จะเปน
บุคคลากรที่มคุีณภาพ   สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้น  ไดเนนพฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึง่ตนเอง  และยังจดัต้ัง
เศรษฐกิจแบบพอเพยีงโดยสวนรวม 

 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒       และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของนัน้    แนวทางการวิเคราะหไดใชเทคนิค SWOT   ทัง้นีเ้พื่อใหทราบวาเทศบาล มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนนิการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน  

โอกาส   และปญหาอุปสรรค 

             ในการดําเนินการตามภารกิจตามผลของการวเิคราะห SWOT    เทศบาลเวยีงพางคํา กําหนดวธิีการ
ดําเนนิการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพฒันา
อําเภอ แผนพฒันาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิน่ ทั้งนี ้สามารถกาํหนดแบงภารกิจ
ได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถกูกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖    และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี ้

๑. ดานโครงสรางพืน้ฐาน  มภีารกิจที่เกี่ยวของดังนี ้

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

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

  (๓)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

  (๔)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 

  (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)) 

๕. ภารกิจอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
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  (๒)  การสงเสริมกีฬาและนนัทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 

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

             (๔)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ 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)  การปรับปรุงแหลงชมุชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (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  มีภารกิจที่เกีย่วของดังนี ้

  (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)) 

 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)) 
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 ๕. ดานการบริหารจัดการ   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจที่เกีย่วของ ดังนี ้

                         (๑)  การจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม    ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

                               และส่ิงแวดลอม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 

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

 ๖. ดานการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกจิที่เกีย่วของ ดังนี ้

  (๑)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิน่  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ 

                              (มาตรา ๕๐ (๘))   

  (๒)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖)) 

 ๗. ดานการบริหารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิน่  มีภารกิจที่เกีย่วของ  ดังนี ้

  (๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

                               (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

  (๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  (๓) สนับสนนุสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนในการพฒันาทองถิ่น  

                 (มาตรา ๔๕(๓)) 

 (๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ      หรือบุคลากรให 

                 ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙) 

 (๕) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

                  (มาตรา ๑๗(๓)) 

 (๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้าํทีเ่ชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                  อ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 ภารกิจทัง้  ๗    ดานตามที่กาํหนดใหอํานาจเทศบาล        ภารกิจดังกลาวสามารถจะแกไขปญหาของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคําได   เมื่อพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่      การดําเนนิการของ

เทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    แผนพัฒนาอําเภอ       แผนพฒันาจังหวัด     

นโยบายของรัฐบาล    และนโยบายของผูบริหารเทศบาลแลว       เทศบาลตําบลเวยีงพางคํามีศักยภาพในการ

พัฒนาที่เพยีงพอ   

 

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  
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           เทศบาลตําบลเวยีงพางคําไดพิจารณาจากภารกิจ  อํานาจหนาที่  ตามกฎหมาย  ศักยภาพ  ความตองการ

ของราษฎร  นโยบายของผูบริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน  ยทุธศาสตร  แนวทางการพฒันาของเทศบาล

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๐  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย  แผนพัฒนา

อําเภอแมสาย  และแผนพัฒนาเทศบาลจงึกําหนดภารกจิที่เทศบาลจะดําเนนิการ  ดังนี ้ 

 ๑. ภารกิจหลัก 

  (๑)  การใหมกีารบํารุงทางบกและทางน้าํ 

  (๒)  การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่าธารณะ     รวมทัง้การกําจัดขยะมูลฝอย

ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย   

(๓)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 

  (๔)  การปองกันและระงับโรคติดตอ 

  (๕)  การใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 

  (๖)  การใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

  (๗)  การสงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการผูดอยโอกาส 

  (๘)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

  (๙)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ 

  (๑๐)  การใหมีโรงฆาสัตว  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

  (๑๑)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 

  (๑๒)  การบํารุงและสงเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 

  (๑๓)  การใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง 

  (๑๔)  การใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ 

  (๑๕)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 

  (๑๖)  การสาธารณูปการ 

  (๑๗)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ สงเสริม  การฝกและการประกอบอาชีพ 

  (๑๘)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

  (๑๙)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

  (๒๐)  การสงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

  (๒๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (๒๒)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถิน่ 

  (๒๓)  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

๖. ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีเทศบาลจะดําเนินการ
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  (๒๔)  การจัดการบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  (๒๕)  การผังเมือง 

  (๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  (๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  (๒๘)  การควบคุมอาคาร 

  (๒๙)  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

  (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   ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  (๑๐) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  การสงเสริมและสนบัสนุนการปองกนัและ

รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

 
 
     เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดทําการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๐  และ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.จ.เชยีงราย)  กําหนดใหเปนเทศบาลขนาดเล็ก  ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลใหม    
ออกเปน  ๔  กอง ๑ หนวย   ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง กองการศึกษา และหนวย
ตรวจสอบภายใน    และกําหนดกรอบอัตรากําลังจาํนวนทัง้ส้ิน ๓๑ อัตรา แตเนื่องจากเทศบาลมีภารกิจ

และปริมาณงานที่เพิม่มาข้ึนจากเดิม และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
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ดานในการปฏิบัติภารกิจ ดังนัน้ จงึตองมกีารกําหนดโครงสรางและกาํหนดกรอบอัตรากําลังใหม  โดยให
สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกาํหนดเปนกรอบอัตรากําลังพนกังานจาง ๔ ป ดังนี ้

การจัดทาํกรอบอัตรากําลงัพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) 
 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

กําลัง 

กรอบอัตรากําลัง 

พนักงานจาง 

เพ่ิม/ลด (+/-) หมาย
เหต ุ

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕  
สํานักปลัดเทศบาล 

ก.พนักงานจางตามภารกิจ 
๑. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

๒. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

๓. พนักงานขับรถยนต 

๔. พนักงานวิทยุ 

๕.พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด

เบา 
ข.พนักงานจางทัว่ไป 
๖. คนงานทั่วไป 

๗. พนักงานดับเพลิง 

๘.คนงานประจํารถขยะ 
กองคลัง 

ก.พนักงานจางตามภารกิจ 
๙.ผูชวยเจาหนาที่การเงินและ

บัญชี 

๑๐. ลูกมือชางแผนที่ภาษี และ

ทะเบียน ทรัพยสิน 
กองชาง 

ก.พนักงานจางตามภารกิจ 
๑๑. ผูชวยชางเขียนแบบ 

๑๒. ผูชวยชางไฟฟา 

กองการศึกษา 
ก.พนักงานจางตามภารกิจ 
๑๓. ครูผูดูแลเด็ก 

๑๔.ผูชวยเจาหนาที่การเงินและ

บัญชี 

ข.พนักงานจางทัว่ไป 
๑๕. ครูผูดูแลเด็ก 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

- 

๒ 

- 

- 

๑ 

- 

 

 

๑ 

๑ 

๑๑ 

๑ 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

 

๒ 

๔ 

๔ 

 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑๒ 

๑ 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

 

๒ 

๔ 

๔ 

 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

 ๑๒ 

  ๑ 

 

๒ 

 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

๑ 

 

๒ 

๔ 

๔ 

 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑๒ 

๑ 

 

 

๒ 

 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

๑ 

 

๒ 

๔ 

๔ 

 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑๒ 

๑ 

 

 

๒ 

 

- 

- 

+๑ 

- 

+๑ 

- 

+๔ 

+๔ 

 

 

- 

+๑ 

 

- 

- 

+๑ 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

รวม ๒๓ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ +๑๒ - - -  



๙. ภาระคา่ตอบแทนเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

จํานวน จํานวน
ทั้งหมด คนที่มีอยู 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

พนักงานจางตามภารกิจ
1 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 1 1  -  -  - 77,520      3,000     3,240     3,480      77,520       80,520      80,760      81,000      

2 ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 1 1  -  -  - 71,640      2,880     3,000     3,000      71,640       74,520      74,640      74,640      

3 พนักงานขับรถยนต 2 1 2  -  -  - 135,480    5,280     5,400     5,880      135,480     140,760    140,880    141,360    

4 พนักงานวิทยุ 1 1 1  -  -  - 69,120      2,520     2,880     3,000      69,120       71,640      72,000      72,120      

5 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1  - 1  -  -  - 66,360      2,760     2,520     2,880      66,360       69,120      68,880      69,240      

6 ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 2 2  -  -  - 146,640    5,520     6,120     6,480      146,640     152,160    152,760    153,120    

7 ลูกมือชางแผนที่ภาษี 1  - 1  -  -  - 66,360      2,760     2,520     2,880      66,360       69,120      68,880      69,240      

และทะเบียนทรัพยสิน

8 ผูชวยชางเขียนแบบ 1 1 1  -  -  - 74,520      3,000     3,000     3,240      74,520       77,520      77,520      77,760      

9 ผูชวยชางไฟฟา 1 1 1  -  -  - 77,520      3,000     3,240     3,480      77,520       80,520      80,760      81,000      

10 ครูผูดูแลเด็ก 12 11 12  -  -  - 824,040    31,920   34,200   36,360    824,040     855,960    858,240    860,400    

รวม 23 19 23  -  -  - 1,609,200 62,640   66,120   70,680   1,609,200 1,671,840 1,675,320 1,679,880 
พนักงานจางทั่วไป    

1 คนงานทั่วไป 2 2 2  -  -  - 121,920    5,520     5,280     5,280      121,920     127,440    127,200    127,200    

2 ครูผูดูแลเด็ก 2 2 2  -  -  - 121,920    5,520     5,280     5,280      121,920     127,440    127,200    127,200    

3 พนักงานดับเพลิง 4  - 4  -  -  - 243,840    11,040   10,560   10,560    243,840     254,880    254,400    254,400    

4 คนงานประจํารถขยะ 4  - 4  -  -  - 243,840    11,040   10,560   10,560    243,840     254,880    254,400    254,400    

รวม 12 4 12  -  -  - 731,520   33,120   31,680   31,680   731,520    764,640   763,200   763,200    
รวมทั้งสิ้น 35 23 35  -  -  - 2,340,720 95,760   97,800   102,360  2,340,720 2,436,480 2,438,520 2,443,080 

ที่

การวเิคราะหก์ารกําหนดอตัรากําลงัเพิม่ของพนักงานจา้ง
พนักงานจางที่ตองการเพิ่ม ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น คาตอบแทนในแตละป

ประเภท/ชื่อตําแหนง



 

 

 

 
 

 
 
 
 

                              
                          

                        
                                

                         
                                                       

                             

                     

       

                   

          

          

         
 
 

 
 

      13 

กรอบโครงสรางของสวนราชการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
 

ปลัดเทศบาล 
หนวยตรวจสอบภายใน  

สํานักปลัดเทศบาล กองชาง กองคลัง กองการศึกษา 

๑.งานธรุการ 
-  ผช.จนท.ธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
๒. งานการเจาหนาที ่
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑)    
๓. งานทะเบียนราษฎร 
๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑) 
- พนักงานวิทยุ (ภารกิจ)   (๑) 

- พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) (๔) 
๕. งานแผนและงบประมาณ 
- พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา(ภารกิจ)(๑) 
-คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป) (๔) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๑) 
๖. งานพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
-  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๑) 
๗. งานนิติการ 
๘. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผช.จนท.บันทึกขอมูล  
(ภารกิจ)  (๑) 

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานพัฒนารายได  
๓. งานพัสดแุละทรัพยสิน 
-ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี(ภารกิจ) (๑) 
๔. งานแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  
-ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

(ภารกิจ) (๑) 

๑. งานสาธารณูปโภค
- ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)  (๑) 

๒. งานวิศวกรรมโยธา 
- ผูชวยชางเขยีนแบบ (ภารกิจ)  (๑) 
 

๑. งานพัฒนาการศึกษา   
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจ) (๑) 

-  ครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ)   (๑๒) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (๒) 
๒. งานธุรการ    
- ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
  

                                                                                                                     
 
                                                                                      
 
                                                                                                                                                                   

      
             
     
  

                                           
 
 
 
 

พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
๖ ๖ 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๖)   

โครงสรางของสํานกัปลัดเทศบาล

๑.งานธุรการ 
-  ผช.จนท.ธุรการ 

(ภารกิจ) (๑) 

๒.งานการเจาหนาที่ 
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)(๑) ๕.งานแผนและ

งบประมาณ 
- พนง.ขับเครื่องจักรขนาด

เบา(ภารกิจ)(๑) 
-คนงานประจํารถขยะ  

(ทั่วไป) (๔) 
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(๑) 

๗.งานนิติการ  ๘.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผช.จนท.บันทึก
ขอมูล (ภารกิจ)  (๑) 
 

๓. งานทะเบียน
ราษฎรและบัตรฯ 

๔.งานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
- พนง.ขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑) 
- พนักงานวิทยุ (ภารกิจ)   (๑) 

- พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) (๔) 
 

๖. งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

-  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 

(๑) 
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พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
๒ - 
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หัวหนากองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ๖) 

โครงสรางของกองคลัง 

๑.งานการเงินและบัญชี 
 ๒..งานพัฒนารายได 

     
๓. งานพัสดุและทรัพยสิน 

-ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี 

(ภารกิจ) (๑) 

 

๔. งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

       -ลูกมือชางแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน (ภารกิจ) (๑) 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                  
             

            
 
 

     
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

๒ - 
           
 
 

                                              

หัวหนากองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ๖)

โครงสรางของกองชาง 

๑.งานสาธารณูปโภค 

- ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)  (๑) 

๒. งานวิศวกรรมโยธา 
- ผูชวยชางเขียนแบบ (ภารกิจ)  (๑) 
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พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
๑๓ ๒ 

 

นักบริหารการศึกษา ๖ (๑) 

โครงสรางของกองการศึกษา 
       

๑. งานพัฒนาการศึกษา 
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจ) (๑) 

-  ครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ)   (๑๒) 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (๒) 

๒.  งานธุรการ 
- ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 
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พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
- - 

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

 - 

      18 



 

-18- 
๑๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานจาง 
 
          พนกังานจางสังกัดเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  จะพงึปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริตอยาง

เต็มกําลังความสามารถ  ดวยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพยีร  โดยคํานงึถึงประโยชนของราชการ

และใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค   

 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา          จะกาํหนดแนวทางพฒันาพนักงานจางโดยการจดัทําแผนแมบท

การพัฒนาพนกังานจาง เพือ่เพิ่มพนูความรู ทกัษะ ความชํานาญ  ทัศนคติ  มคุีณธรรม  และจริยธรรม       

อันจะทําใหการปฏิบัติหนาทีข่องพนกังานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหพนกังานจางทุกคน ทุก

ตําแหนงไดมีโอกาสทีจ่ะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผน อัตรากําลัง  ๓   ป   ทัง้นี ้ 

วิธีการพัฒนา      อาจใชวิธกีารใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได     เชน การปฐมนิเทศ      การฝกอบรม 

การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ        ประกอบในการพัฒนาพนกังานจาง เพื่อใหงาน

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิน่ตอไป 
 
๑๒.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนกังานจาง   
        
 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนกังานเทศบาล และพนกังาน

จาง  ดังนี ้         

 ๑. พนักงานเทศบาลเวยีงพางคํา จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม  

 ๒. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา  จะพงึปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส

ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกาํลัง ความสามารถ   

 ๓. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา จะพึงปฏิบัติตน ตอ ผูรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย   

รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกล่ันแกลงกนั   

 ๔. พนกังานเทศบาลเวียงพางคํา  จะพงึตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ  ใหการ 

สงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาทีข่องตน โดยไมชักชา        และดวยความสุภาพ

เรียบรอย ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม  กดข่ีหรือขมเหง ประชาชน  ผูมาติดตอราชการ   

          

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

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

1. คาํส่ังเทศบาลตาํบลเวียงพางคาํ เร่ือง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทาํแผน ๓ ปี  

2. ประกาศใช้แผนอัตรากาํลังพนักงานจ้าง ๔ ปี 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ๔  ป  (๒๕๕๒-๒๕๕๕) 
(แนบทายคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๕๘๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑) 

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

 
ที่ 

กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง  
หมายเหตุ ตําแหนง ชื่อ - สกลุ วุฒิ คาตอบแทน 

สํานกัปลัดเทศบาล 
๑ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางสาวชนัญชิตา   หวางเชื้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต

(นิเทศศาสตร) 

๖,๔๖๐  

๒ ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  
(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 

นางสาวพนิพนา  ติ๊บพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

๕,๙๗๐  

๓ พนกังานขับรถยนต 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นายประนม  แกวธิมา อนุปริญญา

(พัฒนาชุมชน) 

๕,๗๖๐  

๔ พนกังานวิทยุ 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นายบุญมี  วนินั มัธยมศึกษาตอนตน ๕,๗๖๐  

๕ คนงานทั่วไป (พนกังานจางทั่วไป) นายสมพงษ    ศรีณรงค ประถมศึกษา ๕,๐๘๐  

๖ คนงานทั่วไป (พนกังานจางทั่วไป) นายชูศักดิ์  แสนปง มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๐๘๐  

๗ พนกังานขับรถยนต  

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๘ พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 

วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๙ พนกังานดับเพลิง (พนักงานจางทัว่ไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 



- ๒- 
 

 
ที่ 

กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง  
หมายเหตุ ตําแหนง ชื่อ - สกลุ วุฒิ คาตอบแทน 

สํานกัปลัดเทศบาล 
๑๐ พนกังานดับเพลิง (พนักงานจางทัว่ไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๑ พนกังานดับเพลิง (พนักงานจางทัว่ไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๒ พนกังานดับเพลิง (พนักงานจางทัว่ไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๓ คนงานประจํารถขยะ(พนกังานจางทั่วไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๔ คนงานประจํารถขยะ(พนกังานจางทั่วไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๕ คนงานประจํารถขยะ(พนกังานจางทั่วไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

๑๖ คนงานประจํารถขยะ(พนกังานจางทั่วไป) วาง - - สรรหาป ๒๕๕๒ 

กองคลัง 
๑๗ ผูชวยเจาหนาที่การเงนิและบัญชี  

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นายไพบูลย    ราชคม ปวช.

(การบัญชี) 

๖,๔๖๐ สรรหาป ๒๕ 

๑๘ ลูกมือชางแผนที่ภาษี     และทะเบียนทรัพยสิน 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
วาง - -  

กองชาง 
๑๙ ผูชวยชางไฟฟา 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นายอุดมทรัพย   ศักดิ์แสน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

(เทคโนโลยีไฟฟา) 

๖,๔๖๐  

๒๐ ผูชวยชางเขียนแบบ 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นายประทีป   เตจะ ปวส.

(ชางอุตสาหกรรม) 

๖,๒๑๐  



- ๓ - 
 
ที่ 

กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง  
หมายเหตุ ตําแหนง ชื่อ - สกลุ วุฒิ คาตอบแทน 

กองการศึกษา
๒๑ ผูชวยเจาหนาที่การเงนิและบัญชี  

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางธัญญารัศมิ์  ภารสมบูรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต

(วิชาการบัญช)ี 

๕,๗๖๐

 1.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี หมูที ่4 ตําบลเวียงพางคํา ถายโอนจากกรมการศาสนา 

๒๒ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 
นางดอกรัก  บั้งเงนิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๖,๔๖๐

๒๓ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางสาวแพรวพรรณ   

                 บรรเลงกาศ 

ครุศาสตรบัณฑิต

(สังคมศึกษา) 

๖,๔๖๐

๒๔ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางสาวจารุรินทร   ศรีวิชยั ครุศาสตรบัณฑิต

(การศึกษาปฐมวัย) 

๖,๔๖๐

๒๕ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
วาง - - สรรหาป 2552 

 2.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีนบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 ตําบลเวียงพางคํา ทองถิน่จัดตั้งเอง 

๒๖ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางวารุณี  อุดม ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การพัฒนาชุมชน) 

๕,๗๖๐

๒๗ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางนฤชล  ไชยสีติ๊บ ครุศาสตรบัณฑิต

(คหกรรมศาสตร) 

๖,๔๖๐

 



-๔- 
 
ที่ 

กรอบอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนง  
หมายเหตุ ตําแหนง ชื่อ - สกลุ วุฒิ คาตอบแทน

 3.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีนบานผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวยีงพางคํา ถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน 

๒๘ ครูผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางทั่วไป) นางอุไรวรรณ  รุงสิริพพิัฒน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๐๘๐

 4.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีนบานหวยน้ําริน หมูที่ 7 ตําบลเวยีงพางคํา ถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน 

๒๙ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางสาวเกษริน  แสงบุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การบริหารทรัพยากรมนษุย) 

๖,๒๑๐  

๓๐ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มคีุณวุฒิ) 
นางสาวรุงทิวา  วินนั ครุศาสตรบัณฑิต

(การประถมศึกษา) 

๖,๒๑๐

๓๑ ครูผูดูแลเด็ก 

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นางโสภา  ลาภพรวิโรจน มัธมศึกษาตอนปลาย ๕,๗๖๐

 5.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีนบานปาเหมือด หมูที่ 9 ตําบลเวยีงพางคํา ถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน 

๓๒ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นางสายฝน   ปญญา มัธยมศึกษาตอนตน ๖,๔๖๐

๓๓ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นางมยุรา   คําตั๋นแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย ๖,๔๖๐

๓๔ ครูผูดูแลเด็ก

(พนักงานจางตามภารกิจ-มทีักษะ) 

นางแสงจันทร  อึ้งอภิธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๙๗๐

๓๕ ครูผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางทั่วไป) นางนรีเวช  เนตรยอง มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๐๘๐

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

                (นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง) 
          นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 



 

(กรณีจางใหม) 
บัญชีการจางพนักงานจางประเภทตามภารกิจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ที่ อําเภอ/เทศบาล สวนราชการ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

วุฒิการศึกษา คาตอบแทน ระยะเวลาการจาง 

๑ อําเภอแมสาย

เทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

สํานักปลัดเทศบาล ๑.นายวีรวัฒน

            วงคแสนศรี 

 

๒.นายอํานวย   

            โสภา 

พนกังานขับรถยนต 

 

 

พนกังานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา 

๒๙

 

 

๔๒ 

ม.๖ (มีหนงัสือ

รับรองผานงาน) 

 

ม.๖ (มีหนงัสือ

รับรองผานงาน) 

๕,๗๖๐ บาท

 

 

๕,๗๖๐ บาท 

 

-๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถงึ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 

-๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถงึ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

กองคลัง ๑.นายปรีชา           

             อัศวยิ่งถาวร 

ลูกมือชางแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

๒๕ ปวส. (ชางโยธา) ๕,๗๖๐ บาท -๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถงึ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 
 

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

(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 

 



 
(กรณีตอสัญญาจาง) 

บัญชีการตอสัญญาจางของพนักงานจางประเภทตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ที่ อําเภอ/อปท. สวนราชการ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
วุฒิการศึกษา ผลการ

ประเมิน 
๒ ครั้ง 

(ไมต่ํากวา
ระดับดี) 

 
ระยะเวลาตอ

สัญญา 

 
คาจาง 
(บาท) 

 
หมาย
เหตุ 

๑ อําเภอแมสาย 

เทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

๑.น.ส.ชนัญชิตา  หวางเชื้อ 

 

๒.นายประนม  แกวธมิา 

 

๓.นายบุญมี  วนิัน 

 

๔.น.ส.พินพนา  ติ๊บพรม 

 
 

ผช.จนท.ธุรการ 

 

พนง.ขับรถยนต 

 

พนักงานวิทยุ 

 

ผช.จนท.บันทึก

ขอมูล 
 

๒๖ 

 

๓๓ 

 

๔๖ 

 

๒๖ 

 

 

ปริญญาตรี 

(นิเทศศาสตร) 

อนุปริญญา 

(พัฒนาชุมชน) 

ม.๓ 

 

ปริญญาตรี 

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

๒.๓๕ 

 

๒.๕๐ 

 

๑.๗๓ 

 

๑.๗๘ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๖,๔๖๐ 

 

๕,๗๖๐ 

 

๕,๗๖๐ 

 

๕,๙๗๐ 

 

 

กองคลัง ๑.นายไพบูลย    ราชคม ผช.จนท.การเงิน

และบัญชี 

๒๘ ปวช.

(การบัญชี) 
๒.๑๕ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 
๖,๔๖๐ 

 
 

กองชาง ๑.นายอุดมทรัพย   ศักดิ์แสน 
 
 
๒.นายประทีป   เตจะ 

ผช.ชางไฟฟา 

 

 

ผช.ชางเขียนแบบ 

๓๐ 
 
 

๒๔ 

ปริญญาตรี 

(เทคโนโลยีไฟฟา) 
ปวส. 

(ชางอุตสาหกรรม) 
 

๒.๒๖ 
 
 

๒.๓๔ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 
 
๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๖,๔๖๐ 

 

 

๖,๒๑๐ 

 

 



-๒- 
ที่ อําเภอ/อปท. สวนราชการ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
วุฒิการศึกษา ผลการ

ประเมิน 
๒ ครั้ง 

(ไมต่ํากวา
ระดับดี) 

 
ระยะเวลาตอ

สัญญา 

 
คาจาง 
(บาท) 

 
หมาย
เหตุ 

๑ อําเภอแมสาย 

เทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

กองการศึกษา ๑.นางธัญญารัศมิ์ 

               ภารสมบูรณ 

๒.นางนฤชล  ไชยสีติ๊บ 

 

๓.นางมยุรา  คําตั๋นแกว 

 

๔.นางวารุณี  อุดม 

 

๕.นางสายฝน  ปญญา 

 

๖.น.ส.แพรวพรรณ        

                บรรเลงกาศ 

๗.น.ส.รุงทิวา  วินัน 

 

๘.นางโสภา  ลาภพรวิโรจน 

 

๙.น.ส.เกษริน   

                     แสงบุญเรือง 

ผช.จนท.การเงิน

และบัญชี 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

๒๙ 

 

๓๔ 

 

๓๑ 

 

๓๗ 

 

๔๖ 

๒๗ 

๒๖ 

๒๓ 

๒๖ 

ปริญญาตรี 

(วิชาการบัญชี) 

ปริญญาตรี 

(คหกรรมศาสตร) 

ม.๖ 

 

ปริญญาตรี 

(การพัฒนาชุมชน) 

ม.๓ 

ปริญญาตรี 

(สังคมศึกษา) 

ปริญญาตรี 

(การประถมศึกษา) 

ม.๖ 

ปริญญาตรี 

(การบริหารทรัพยากร

มนุษย) 

๑.๙๐ 

 

๑.๙๙ 

 

๑.๙๗ 

 

๑.๙๗ 

 

๑.๙๗ 

 

๑.๙๗ 

๑.๙๑ 

๑.๘๗ 

๑.๘๗ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

๕,๗๖๐ 

 

๖,๔๖๐ 

 

๖,๔๖๐ 

 

๕,๗๖๐ 

 

๖,๔๖๐ 

 

๖,๔๖๐ 

 

๖,๒๑๐ 

 

๕,๗๖๐ 

๖,๒๑๐ 

 



-๓- 
ที่ อําเภอ/อปท. สวนราชการ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
วุฒิการศึกษา ผลการ

ประเมิน 
๒ ครั้ง 

(ไมต่ํากวา
ระดับดี) 

 
ระยะเวลาตอ

สัญญา 

 
คาจาง 
(บาท) 

 
หมาย
เหตุ 

๑ อําเภอแมสาย 

เทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

กองการศึกษา ๑๐.นางแสงจันทร   

                อึ้งอภิธรรม 

 

๑๑.นางดอกรัก  บั้งเงิน 

 

๑๒.น.ส.จารุรินทร  ศรีวิชัย 

 

 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

 

๓๔ 

 

 

๓๒ 

 

 

๒๗ 

ม.๖ 

 

 

ม.๖ 

 

 

ปริญญาตรี 

(การศึกษาปฐมวัย) 

๑.๘๗ 

๑.๘๗ 

๑.๘๗ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 

๕,๙๗๐ 

 

 

๖,๔๖๐ 

 

 

๖,๔๖๐ 

 

 
 

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

(นายศิลาฤทธิ ์ กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 

 




