แผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลตาบลปงงค้ง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวน
เท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบั ติ ความยากและคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้ เทศบาลจัดทาแผนอัตรา กาลังของ
เทศบาล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นกรอบในการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้ องถิ่น (ก.จัง หวัด) พิจ ารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จึงได้
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

2. วัตถุประสง้์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลปิงโค้งมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่ อ ให้ เ ทศบาลตาบลปิง โค้ง มี ก ารก าหนดตาแหน่ ง การจัดอั ตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการ
ใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลปิงโค้งให้เหมาะสม
2.5 เพื่อให้เทศบาล มีการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้ง พนักงาน
เทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่
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มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดีและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
2.6 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้ง
เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552, พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 ตลอดจนกฎหมายอื่ น ให้ ส อดคล้องกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ แผนพัฒ นาจัง หวั ด
แผนพัฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บ ริห าร และสภาพปัญหาของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง ดังนี้
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุ บัน และพระราชบัญ ญัติ กาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให อง้์กรปก้รองส่ วนทองถิ่ น
พ.ศ.2542 มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ได้กาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ ซึ่งเทศบาลตาบลปิงโค้งได้ปฏิบัติภารกิจและอานาจหน้าที่
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ดานค้รงสรางพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวของ ดังนี้
1. การจัดให้มีและบารุงทางบกทางน้า และบารุงทางระบายน้า ทางเดินเท้า
2. การจัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อเป็นสาธารณะ
3. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
4. การควบคุมอาคาร การจัดพื้นที่ในการใช้ที่ดิน
2. ดานการบริหารจัดการอง้์กรและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
อง้์กรปก้รองส่วนทองถิ่น มีภารกิจเกี่ยวของ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล
2. พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
3. เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือใช้ให้พอเพียงและเกิดประโยชน์
4. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างขวัญและกาลังใจ
3. ดานการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่นมี
ภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนรู้ตามความถนัด ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ
2. บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมด้านศาสนา สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4. ดานส่งเสริมเศรษฐกิจ มีภารกิจเกี่ยวของ ดังนี้
1. การจัดการให้ประชาชนในตาบลมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ทุกครัวเรือน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มต่างๆ
3. ผลักดันให้ทุกครัวเรือนในตาบลปิงโค้ง มีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. ดานุ้ณภาพชีวิต สัง้ม และดานสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวของ ดังนี้
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
2. การจัดให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
รวมถึงการให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้และการพยาบาลเบื้องต้น
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร แหล่งจาหน่ายอาหารตลาดสด
โรงมหรสพ และสถานบริการอื่นๆ
5. การตรวจสอบควบคุมดูแลการจัดการในโรงฆ่าสัตว์
6. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และคนพิการ
7. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้มีรายได้น้อย
6. การจัดระเบียบชุมชน สัง้ม การกีฬา ้วามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการรักษา
้วามสงบเรียบรอย มีภารกิจเกี่ยวของ ดังนี้
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การส่งเสริมการกีฬา
5. การจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งที่เสื่อมโทรม
6. การจัดการและการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
7. การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม
7. ดานการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อม มี ภารกิ จ
เกี่ยวของ ดังนี้
1. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
2. การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การเฝ้าระวังรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิเ ้ราะห์้วามสอด้ล องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
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วิสัยทัศน์
“สัง้มอยู่ร่วมกันอย่างมี้วามสุข ดวย้วามเสมอภา้ เป็นธรรม และมีภูมิุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่ มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
3. พั ฒ นาฐานการผลิตและบริก ารให้ เ ข้ม แข็ ง และมี คุณภาพบนฐานความรู้ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุม ชน รวมทั้ ง สร้างภูมิ คุ้ม กันเพื่ อ รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติท าง
ธรรมชาติ
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตร์การสราง้วามเป็นธรรมในสัง้ม
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมทีม่ ีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับ การ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานใน
การสร้างอาชีพและรายได้ทมี่ ั่นคงสามารถเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ โปร่งใส ยึดประโยชน์สว่ นรวม และเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุก
ภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา้นสู่สัง้มแห่งการเรียนรูตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่ รอบรู้ และมี
จิตใจที่ สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศ
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๓. ยุทธศาสตร์้วามเขมแข็งภา้เกษตร ้วามมั่น้งของอาหารและพลังงาน
ให้ความสาคัญ กั บการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความ
มั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร
สามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
๔. ยุทธศาสตร์การปรับค้รงสรางเศรษฐกิจสู่ การเติบคต อย่างมีุ้ณภาพและยั่งยืน
ให้ความส าคัญ กั บ การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อ อานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกั นให้กับประเทศ มุ่งปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง
สร้างสรรค์เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนา
โครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิส ติกส์ สร้างความมั่ นคงด้านพลัง งาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูป กฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การสราง้วามเชื่อมคยงกับประเทศในภูมิภา้เพื่อ้วามมั่น้งทางเศรษฐกิจและ
สัง้ม
มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญ กั บการ
พัฒนากาลังคนใน ทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการ
ดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกันสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญกับ การอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูก่ าร
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 และได้มี
การจัดประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายเรื่องการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายที่สาคัญ 8 นโยบาย คือ
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงรัฐ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นจานวน 3 นโยบาย คือ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตาม แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558-2561
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่
“น้รแห่งชีวิตและ้วามมั่ง้ั่งบนฐานของ้วามสง่างามทางวัฒนธรรม
และศูนย์กลางการท่องเที่ยว การ้า การลงทุนระดับสากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพั ฒนาระบบบริห ารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี ป ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: การบริการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับให้
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
2) กลยุทธ์
1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชน
และท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพตอบสนองความต้องการกลุม่ เป้าหมาย
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: สังคมน่าอยู่
2) กลยุทธ์
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาที่มีศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) กลยุทธ์
1. ส่ง เสริม การมี ส่วนร่วมในการอนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟูป้องกั น และการใช้ป ระโยชน์ท รัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมลดและขจัดมลพิษ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและ
ยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบของประชาชน
1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย
2) กลยุทธ์
1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม
2. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพั ฒนาระบบบริห ารจัดการภาครัฐและการให้บ ริก ารประชาชนที่ มี ประสิท ธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
1) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2) กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน
2. เสริมสร้างการบริหารอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัย และสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอง้์กรปก้รองส่วนทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2558 - 2560)
วิสัยทัศน์การพัฒนาอง้์กรปก้รองส่วนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน”
พันธกิจอง้์กรปก้รองส่วนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ
3. ส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้รงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม การขนส่ ง ผลิ ต ผลทาง
คมนาคมขนส่ง
การเกษตรและการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณู ป การจากองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน
สะพาน ขยายผิวหน้ าถนน บ ารุ ง รั กษาพื้นผิวถนนที่
เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของ
คนในท้องถิ่น
2. พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความ
ปลอดภั ย ในการเดิ นทางและขนส่ ง สิ นค้า เช่น ป้ า ย
เส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก
รวมถึงการจัดเส้นทางที่ปลอดภัยสาหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน
3. พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
1.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตร
และชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้า ฝายชะลอน้า ฝายแม้ว
คู คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง ระบบชลประทาน โดย
มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร
2. พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป การที่ส ามารถเพิ่ ม
ศั ก ยภาพและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรใน
ท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ตและลดค่ าใช้จ่ายใน
การกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเย็น ลาน
ตากพืชผลการเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้าง
คมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทาง
พื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของ
การเกษตรและการท่องเที่ยว รวมถึงการ ท้องถิน่
ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สามารถ
วางแผนตัดสินใจในการพัฒนารองรับการเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่น และสามารถกาหนดแนวทางในการใช้ป ระโยชน์
ร่วมกั นระหว่า งท้องถิ่ นได้ อย่ า งเหมาะสมและเกิ ด ความ
คุ้มค่าในการลงทุน
2. จั ด ท าผั ง เมื อ ง ผั ง ชุ ม ชน เพื่ อ ก าหนดนโยบายและ
ควบคุ มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น อาคารบ้ า นเรื อ น เพื่ อให้
ท้อ งถิ่ น มี ก ารพั ฒ นาเป็ นไปอย่ า งมี ทิ ศ ทาง รองรั บ การ
เจริญเติบโตในอนาคต รวมถึงการควบคุมพื้นที่รกร้าง การ
ลดทัศนอุจาดบนท้องถนน เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการคมนาคมและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
3. ศึกษาและผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะ
และขนส่งมวลชนในท้องถิ่นที่เหมาะสม สะดวกและทั่วถึง
เพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล สามารถเชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่นอื่น และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

๑๑

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว

เป้าประสง้์
ท้องถิ่นมีการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภูมคิ ุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1. ส่ง เสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการ
ผลิ ตทางด้า นการเกษตรอย่า งคุ้ มค่า และเกิ ดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยใช้ แ นวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ผสมผสานกั บวิถีชี วิตดั้ งเดิม บนพื้นฐานวัฒ นธรรมของ
ชุมชน
2. รณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตร
ปลอดภั ย ในชุ มชน เพื่ อการบริ โ ภคและการผลิ ต เพื่ อ
จาหน่าย
3. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว

เป้าประสง้์
ท้องถิ่นมีการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลยุทธ์
2.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC

แนวทางการพัฒนา
1. จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน โดยคานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น
2. ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง
โอกาสหรือป้องกันผลกระทบจาก AEC) และจัดทา
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระยะ 3-5 ปี
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม SMEs โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดในประเทศและอาเซียน
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ชุมชน
สามารถรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับ
สินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนที่ได้มาตรฐาน
5. เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการและควบคุมการผลิตมา
ใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว

เป้าประสง้์
ท้องถิ่นมีการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลยุทธ์
2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถี
ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม เชิง สุขภาพ และเชิ งนิ เวศ โดยการมี ส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
2. สร้ า งการมี ส่ วนร่ วมและเชื่ อมโยงระหว่า งหน่ วยงาน
ภาครั ฐ เอกชนและท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
3. พัฒ นากิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้งกิจกรรมเดิมและ
กิจกรรมใหม่
4. ประชาสัมพันธ์เ ผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
5. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และเป็นต้นแบบในการขยายผลความสาเร็จไปสู่ชุมชน
อื่น ๆ

๑๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว

เป้าประสง้์
ท้องถิ่นมีการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลยุทธ์
2.4 ส่งเสริมการค้าการลงทุน

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
ในลักษณะเครือข่ายและแสวงหาโอกาสทางการตลาด
ใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. เสริมสร้างบรรยากาศที่สง่ เสริมและเอื้อต่อการค้าการ
ลงทุนในท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจากัดต่างๆ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยาย
ธุรกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ
ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็ง
กาไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

๑๕

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ชุมชนในพืน้ ที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มี
3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
จิตสานึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน สิ่งแวดล้อม
แห่งการปฏิบตั ิในด้านการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ

แนวทางการพัฒนา
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม เพื่อปรั บเปลี่ ย น
พฤติ กรรมในการผลิ ต และบริ โ ภคที่ส่ง ผล กระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่ งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้า พื้นที่ส าธารณะ
สร้างฝายต้นน้าลาธาร
4. ลดการเผาไร่นา เผาป่า โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการดาเนินการ
5. กาหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่
ละพื้นที่ การกาหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างเป็น
รูปธรรม และบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อควบคุมกิจกรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว (EcoTown) เพื่อ
สุขภาพของคนในพื้นที่เมือง

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ชุมชนในพืน้ ที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มี
3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปญ
ั หาขยะ
จิตสานึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน และมลภาวะ
แห่งการปฏิบตั ิในด้านการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้าเสีย ขยะมูลฝอย หมอกควัน ไฟ
ป่า โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการด้วยตนเองมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และ
บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อม เช่น
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและอุทกภัย ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาที่เกีย่ วข้อง
3. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานชุมชนและ อปท.
ต้นแบบทีด่ ีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทีด่ ี เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิและขยายผลสูช่ ุมชนและท้องถิ่นอื่น
4. การปลูกฝังเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษา
แม่น้าลาคลองไม่ให้เน่าเสีย

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนในพืน้ ที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มี
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
จิตสานึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน
แห่งการปฏิบตั ิในด้านการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคนใน
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและนางานวิจยั เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนมาใช้ปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่
อาศัยและอื่นๆ

๑๘

4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้
สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของ
ตนให้ดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาองค์ค วามรู้แ ละสร้า งเครื อข่ ายบุคลากรหรื อ
กลุ่ ม บุ ค คลเกี่ ย วกั บ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์
ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่ง การเรี ยนรู้ในชุมชน โดยใช้วัด
สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการ
จัด การเรี ย นการสอน ศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้าง
กลุ่มกิจกรรมการพัฒ นาและสร้า งสรรค์ง านศิลปะ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ

๑๙

ประเด็นยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ชุมชนและองค์กรภาคสังคม ในท้องถิ่น 4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ท้องถิน่
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของ
ตนให้ดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน

แนวทางการพัฒนา

1. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ นในระดั บ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา
2. รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์
อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีใน
โรงเรีย นฯ รวมถึ งการอนุ รักษ์ด้า นสถาปัต ยกรรมต่ างๆ
แห่งล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์
ทางด้านศิลปะ
3. ส่ง เสริ มชุ มชนในการจัด กิจกรรมและการสร้า งกลุ่ ม
ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนา
4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา
5. เฝ้ า ระวัง และปูองกั นผลกระทบจากการเข้ า มาของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน
4.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ 1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ภายนอก
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม
Roadshow การเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่าง
แพร่หลายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒๐

5) การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและุ้ณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

ประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตาม
อัธยาศัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชน
2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทาง
ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับ
ประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวกและทั่วถึง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน
3. จัดให้มีพื้นที่สาหรับออกกาลังกาย เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา
ลานสุขภาพ และส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ตลอดจน
พัฒนาบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จด้านกีฬาในชุมชน เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกกาลังกาย

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

ประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
สตรี ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาส
ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและ
สวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พื้นฐานของการพึง่ พาตนเอง

แนวทางการพัฒนา
1. รวบรวมข้ อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อกาหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ ผู้ ด้ อยโอกาส ผู้ สู งอายุ ผู้
ประสบปัญหาสั งคม ทั้ง ในด้า นการศึ กษา การพัฒนา
อาชีพ การเข้าถึงปัจจัย การยังชีพ การผลิต
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ หมาะสมสาหรั บ
ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น ทางลาดสาหรับ ผู้พิการ การ
รักษาพยาบาล
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการรวมกลุ่ มอาชี พให้ แ ก่
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน
เพื่อให้มีงานทา มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้

๒๒

6) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษา้วามเป็นระเบียบเรียบรอยในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสง้์

การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ ประชาชนมีความสามัคคีและความ
การรักษาความเป็นระเบียบ
สมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกัน
เรียบร้อยในชุมชน
และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและความ ไม่ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชน

กลยุทธ์
6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่ ง เสริ มให้ มีการสร้ า งเครื อข่ า ยอาสาสมั ค รชุ มชน
ตารวจบ้ านเพื่อเฝ้ าระวัง และรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อ
ป้องกันภั ยต่า งๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ย วกับ การ
ละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด กฎหมายรวมถึงภั ย
จากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการและ
กาหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน

เป้าประสง้์
ประชาชนมีความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกัน
และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและความ
ไม่ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน

กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดย
มีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการดาเนิน
กิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อปูองกันดูแล
ความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัตติ ่างๆที่อาจเกิดขึ้น
2. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงาน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ในด้านบุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

๒๔

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสง้์

การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ ประชาชนมีความสามัคคีและความ
การรักษาความเป็นระเบียบ
สมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกัน
เรียบร้อยในชุมชน
และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและความ
ไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน

กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อกาหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ตลอดจน
เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังระวังและปูองกันปัญหาจาก
แรงงานต่างด้าวทัง้ ในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสง้์

กลยุทธ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการ 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล
และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ผลสัมฤทธิ์

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒ นาบุ คลากรท้ องถิ่ นให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการบริ ก ารประชาชนอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประชาชนได้ รั บ ความพึ ง พอใจและสามารถสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
2. เสริมสร้ างจิ ต ส านึก ขวั ญ กาลัง ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ข อง
บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริ การประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่ ง เน้ นผลสั มฤทธิ์ แ ละความคุ้ มค่ า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
คานึงถึงความต้องการของประชาชน
2. พัฒนากลไกการทางานที่เข้ มแข็งและโปร่งใส โดยอาศั ย
ความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือและการบูรณา
การระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยยึดหลัก
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม
การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตามนคยบายของผูบริหารเทศบาลตาบลปงงค้ง
นคยบายของผูบริหารเทศบาลตาบลปงงค้ง
นายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลปิงโค้งเป็นไปในทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาลตาบล
และสามารถดาเนินการบริหารงานของเทศบาลตาบลได้อย่างเป็นระบบ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลได้วางกรอบ
นโยบายการพัฒนาไว้เป็น 7 ด้าน ดังนี้
1.1 ดานค้รงสรางพื้นฐานและสาธารณูปคภ้
1.1.1 พั ฒ นาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลั ก และสายรองให้ มี ส ภาพดี มี ม าตรฐาน มี ความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และความเจริญเติบโต
ของตาบล
1.1.2 ปรับปรุงระบบการระบายน้าเดิมที่อยู่ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม และระบายน้าให้
ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายโครงการระบายน้าให้ทั่วถึง
1.1.3 พั ฒ นาการให้บ ริ ก ารด้า นแสงสว่ าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่ บ้านตลอดถึง ที่
สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
1.1.4 พัฒนา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และคลอบคลุมทุกชุมชนเพื่อการ
บริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง
1.1.5 ปรับปรุงระบบการจราจร บริเวณแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นระบบทันสมัยตามกาลัง
ความสามารถด้านงบประมาณ
1.1.6 ปรับ ปรุง ระบบน้าประปาให้มี คุณภาพ มี น้าที่เ พียงพอกั บ ผู้ใช้บ ริการรวมทั้ ง การส่ง จ่าย
น้าประปา
1.2 ดานการเมืองการบริหารจัดการอง้์กร
1.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
1.2.2 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของพนักงานและ
ลูก จ้างเทศบาล ให้เพี ยงพอและทั นสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มี ป ระสิท ธิภาพและเอื้อต่อการให้บ ริการแก่
ประชาชน
1.2.3 บริหารด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตอบสนองได้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.3 ดานการศึกษา และการกีฬา
1.3.1 การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาพื้นฐานโดย
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด
1.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้าร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
1.3.3 สนับ สนุนให้ป ระชาชนที่ พ้นวัยเรียนได้รับ การศึก ษานอกระบบ ให้ส อดคล้องกั บ ความ
ต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น
1.3.4 ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษา การถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิชาการ และอาชีพด้านต่างๆจากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและทางด้านสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือ ตาราเรียน ฯลฯ เพื่อเตรียมความสู่ประชาคมอาเซียน
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1.3.5 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
1.3.6 จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้มากขึ้นรวมถึง
กีฬาพื้นบ้าน ในกิจกรรมวันสาคัญเทศกาลต่างๆ ที่เหมาะสม
1.3.7 จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาชน และประชาชนรัก
การกีฬา การออกกาลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
1.3.8 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
1.3.9 ส่งเสริมอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษา ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสร้างศูนย์
วิทยุชุมชนเพื่อคนปิงโค้ง ในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์
1.4 ดานเศรษฐกิจ
1.4.1 สนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1.4.2 ส่ง เสริม กลุ่ม อาชีพต่างๆ ให้มีศัก ยภาพ และมีทั ก ษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุม ชน
เข้มแข็ง พร้อมพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ทั้งทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน
ส่งเสริมการผลิตสินค้าพื้นบ้านให้ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
โดยสร้างกลไกลตลาดนัดประชาชนหรือถนนคนเดิน
1.4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้ว
เพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัว ของประชาชนอีกทางหนึง่
1.4.5 ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชน
1.5 ดานุ้ณภาพชีวิต สัง้ม และชุมชน
1.5.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจาวันในช่วงเศรษฐกิจตกต่า โดย
การจัดหาวัสดุเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
1.5.2 ส่งเสริมผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายขงรัฐบาล
1.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่
1.5.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและ
มีคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยเทศบาลเป็นผูส้ นับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบทีกาหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง
เทศบาลตาบลปิงโค้ง
1.5.5 สนับสนุนงบประมาณให้กบั ชุมชนในเขตเทศบาล เพือ่ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน
1.5.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เรื่องมือเครื่องใช้ให้
ทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา
1.5.7 พัฒนาความรู้ความสามารถให้กบั พนักงานดับเพลิง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และฝึกการ
ปฏิบัติจริงกับวัสดุอปุ กรณ์ที่ทันสมัย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.5.8 ป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตทิ างธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็น
ต้น ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยา
1.5.9 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ประจาเขตพร้อมเครือ่ งมือทีท่ ันสมัย เพื่อบริการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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1.6 ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1.6.1 เสริมสร้างสนับสนุนประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม วันปิยมหาราชและวันสาคัญ
อื่นๆ
จัดงานประเพณีลอยกระทง การแสดงมหรสพ การประกวดกระทง กิจกรรมอื่นๆ โดย
ร่วมกับชุมชน
จัดพิธีทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประจาทุกปี
จัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ พร้อมทั้งประเพณีการสรงน้าพระทุก
วัดภายในเขตเทศบาล
จัดงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับวัดภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการอนุ รักษ์
ประเพณีอันดีงามของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
จัดงานคริสมาสให้ ทุกโบสถ์ภายในเขตเทศบาล
จัดงานประเพณีทุกกลุ่มชาติพันธ์ เช่น ปีใหม่ม้ง กินวอ ฯลฯ และการแลกเปลี่ยนประเพณี
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์
1.6.2 ส่งเสริมส่งเสริมให้วัดหรือโบสถ์เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุน
กิจกรรมของวัดหรือโบสถ์ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
1.7 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1.7.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้
ทั่วถึง จัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม และการจัดการคัดแยกขยะให้เป็นระบบเพื่อศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่
1.7.2 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
1.7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม
1.7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1.7.5 รณรงค์ส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพ อนามัย แก่ประชาชน
1.7.6 เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรค และควบคุมโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้และสามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบื้ องต้น
- วิเ้ราะห์้วามสอด้ลองตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาล
ตาบลปงงค้ง
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลตามประเด็นการพัฒนา ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลปิ งโค้งได้ทาการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเบื้องต้นเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการในประเด็นที่ต้องการพัฒนาได้ดังนี้
การพัฒนาจากปัญหา
ปัญหาที่ประชาชนพบมากและต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน คือ

ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ

ปัญหารายได้ของประชาชน

ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๒๙




ปัญหาที่อยู่ที่อาศัยและที่ทากิน
ปัญหาการให้บริการประชาชน

การพัฒนาจาก้วามตองการของประชาชน
ความต้องการที่ประชาชนต้องการให้พัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ

ความต้องการส่งเสริมอาชีพ

ความต้องการให้แก้ไขความยากจน

ความต้องการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ความต้องการพัฒนาด้านการศึกษา

ความต้องการได้รับการบริการที่ดีจากเทศบาล
และจากการประชาคมชุมชนของชาวบ้าน ผู้นาชุมชน และผู้บริหารเทศบาลตาบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 1-11
มิถุนายน 2556 สามารถสรุปปัญหา และความต้องการของเทศบาลตาบลปิงโค้งได้ดังนี้
1. ดานการพัฒนาสาธารณูปคภ้และค้รงสรางพื้นฐาน
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาด้ านโครงสร้างพื้ นฐานและสาธารณูป โภค เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้า และ
น้าประปา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
2. ดานการบริหารจัดการอง้์กรและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและอง้์กร
ปก้รองส่วนทองถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานของเทศบาลตาบล อย่างมีประสิทธิภาพและมี
และมีประสิทธิผล สามารถใช้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับเทศบาลตาบลในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
เพื่ อ เป็น การพั ฒ นาทางการศึ ก ษาให้กั บ ประชาชนในพื้น ที่ และสนั บ สนุน ให้ มี ก ารอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลานต่อไป
4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การจัดตั้งตลาดกลางเพื่อแล กเปลี่ยนผลผลิต
ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน และการขายสินค้าชุมชน เพื่อที่จ ะสร้างรายได้ให้ประชาชนในตาบลปิงโค้ง มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
5. ดานการุ้ณภาพชีวิตและสัง้ม และดานสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้
พิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ,กองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่นตาบลปิงโค้ง , สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส, อบรมส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่ บ้าน, จัดซื้อ วัส ดุวิท ยาศาสตร์ห รือการแพทย์ , เฝ้าระวัง โรคโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ , อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขมูลฐานประจาตาบลปิงโค้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตาบลปิงโค้ง
6. ดานจัดระเบีย บชุม ชน สัง้ม การกีฬา ้วามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการรักษา
้วามสงบเรียบรอย
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เพื่อส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความสงบเรียบร้อย,
ส่งเสริมด้านการกีฬาประชาชน เยาวชน, ส่งเสริม อปพร.ประจาตาบล,ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและป้องกันยาเสพ
ติดให้กับประชาชนในตาบลปิงโค้ง
7. ดานการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเป็นการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ
ให้กับชุมชน
วิสัยทัศน์การพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปงงค้ง
“เทศบาลตาบลปิงโค้งมีสภาพแวดล้อมดีและสังคมเป็นสุข”
้าอธิบาย : ประชาชนในตาบลปิงโค้ง จะมีสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่
อุดมสมบูร ณ์และยั่ง ยืน มี ก ารบริหารจัดการที่ ดีมี มาตรฐาน สัง คมเป็นสุข มี สุขภาพที่ดีแข็งแรง คนมี ความรู้ มี
คุณธรรมรวมทั้งมีสังคมชุมชนที่อบอุ่น เข็มแข็ง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตาบลปิงโค้ง
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มปี ระสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 2 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนารายได้
ของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพและชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พันธกิจที่ 6 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การอานวยความความสะดวก และความยุติธรรม
พันธกิจที่ 7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนีย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน
2) บริบทเมืองที่ดีมีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่
3) สิ่งแวดล้อมและทรัพย์กรธรรมชาติ สมดุลและยั่งยืน
4) องค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและสุขภาวะดี
6) ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม
7) สังคมและชุมชน อบอุ่น แข็งแรง และปลอดภัย
8) เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด เพื่อส่ งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา

๓๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดานค้รงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้า(ท่อ
ระบายน้า)
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบจราจร
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้า
แนวทางที่ 5 การจัดทาและวางระบบผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัตงิ าน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรและรัฐพิธี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทองถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 จัดตั้งส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวัฒนธรรมประเพณีชุมชนตาบลปิงโค้ง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาด การจัดตั้งตลาด ล้านค้าชุมชน ถนนคนเดิน และศูนย์จาหน่าย
สินค้า OTOP ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดานุ้ณภาพชีวิตและสัง้ม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สัง้ม ้วามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
รักษา้วามสงบเรียบรอย
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แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน และบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางที่ 2 สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู
แนวทางที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
3.2.1 สานักปลัดเทศบาล
3.2.2 กองคลัง
3.2.3 กองช่าง
3.2.4 กองการศึกษา
3.2.5 กองสวัสดิการสังคม
3.3 ก าหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ
3.3.1 สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นิติกรชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน/ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- จพง.สาธารณสุขชุมชน ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัตงิ าน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
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โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการเมืองการบริหารจัดการ
องค์การ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 กองคลัง
- ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
จานวน 1 อัตรา
- หัวฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการเมืองการบริหารจัดการ
องค์การ ด้านเศรษฐกิจ
3.3.3 กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธาชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลตาบลปิง โค้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
3.3.4 กองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา ระดับระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ คศ.1
จานวน 3 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการศึกษา และการกีฬา
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
3.3.5 กองสวัสดิการสังคม
- ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
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- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัตกิ าร
จานวน 2 อัตรา
- นักวิชาการเกษตร ระดับระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิ าน
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้ จริง และต้องคานึงถึง โครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าในองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นประกอบการก าหนดประเภทตาแหน่ ง พนัก งานจ้ าง โดยเทศบาลต าบลปิง โค้ ง ได้แ ต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) ตามคาสั่งเทศบาลตาบลปิงโค้ง ที่ 347/2560 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้ง เป็นประธาน, ปลัดเทศบาลตาบลปิงโค้ง เป็น
กรรมการ, ผู้อานวยการกองช่าง เป็นกรรมการ, ผู้อานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ, หัวหน้าสานักปลัด เป็นกรรมการ
, ผู้อานวยการกองการศึกษา เป็นกรรมการ, ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการ และนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
ประกอบด้วย
3.5.1 สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 3 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 5 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์
จานวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์ (ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 14 อัตรา
- คนครัว
จานวน 1 อัตรา
- ยาม
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการเมืองการบริหารจัดการ
องค์การ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.5.2 กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
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โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการเมืองการบริหารจัดการ
องค์การ ด้านเศรษฐกิจ
3.5.3 กองช่าง
พนักงานจ้างตามกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลตาบลปิง โค้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
3.5.4 กองการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านการศึกษา และการกีฬา
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
3.5.5 กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 3 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
จานวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการจัดทาแผน
อัตรากาลังของเทศบาล ประจาปี 2561 – 2563 เพื่อมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์งานของละแต่ละตาแหน่ง และมี
การเก็บ สถิติอย่างชัดเจน จึง ทาให้มี ทิศทางในการกาหนดกรอบอัตรากาลังที่ เพิ่ม ขึ้น เป็นไปตามภารหน้าที่ ของ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง ที่ไม่กระทบกับภาระค่าใช้จ่าย 40%
และมีการเปรียบเทียบถึงโครงสร้างส่วนราชการ และอัตรากาลัง ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ขนาดเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทากรอบอัตรากาลังในปี 2561 - 2563 ดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อเทศบาล
ทต.ปิงโค้ง
ทต.แม่นะ
อบต.เชียงดาว
ทต.เชียงดาว
ทต.เมืองงาย
ทต.ทุ่งข้าพวง
ทต.เมืองนะ
ทต.พระธาตุปกู่ ่า
อบต.เมืองคอง

งบประมาณ
การกาหนดส่วน รายจ่ายประจาปี
ราชการ
2561
(ล้านบาท)
5
63
4
54
4
57
5
53
5
41
4
57
4
122
4
24
4
30

พนักงาน
เทศบาล
(คน)
39
30
25
29
22
28
57
13
13

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
(คน)
32
9
11
10
20
22
55
12
14

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
(คน)
22
1
24
18
12
21
59
4
6

3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
3.6.1 ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณรายจ่าย จานวน 63,000,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 34.74
3.6.2 ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายจ่าย จานวน 66,150,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 34.10
3.6.3 ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ่าย จานวน 69,457,500 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 33.41
3.7 ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคนได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร)
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4. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และ้วามตองการ
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีความครบถ้วน เทศบาลตาบลปิงโค้ง
สามารถดาเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ ของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเทศบาลตาบลปิงโค้งทีร่ ับผิดชอบและความต้องการของประชาน แบ่งออก ดังนี้
สภาพปัญหา ไดแก่
1. ปัญหาค้รงสรางพื้นฐาน
1.1 ระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
1.2 ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนครอบครอง
1.3 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทา
2.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ในการรวมกลุม่ การหาตลาด
2.2 ขาดการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.3 ขาดความรู้ในหลักการบริหาร การจัดการ
3. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ขาดระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
3.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 ขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขเบือ้ งต้น
4. ปัญหาน้ากิน - น้าใช เพื่อการเกษตร
4.1 ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
4.2 ระบบประปาหมูบ่ ้านไม่ทั่วถึง
4.3 ไม่มีการกักเก็บน้าใช้ก่อนภาวะฝนแล้ง
5. ปัญหาขาด้วามรูเพื่อการปรับปรุงุ้ณภาพชีวิต
5.1 ประชาชนส่วนมากยังขาดโอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
5.2 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
5.3 วัฒนธรรมประเพณีถูกละเลย
6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 ขาดการมีส่วนร่วมในการใช้ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปัญหาการบริหารและการจัดการเทศบาลตาบลปงงค้ง
7.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ านมีไม่เพียงพอ
7.2 บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชนในเขตพื้นที่
7.3 บุคลากรยังมีประสบการณ์ในการทางานน้อย และขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง
8. ปัญหาอื่น ๆ
8.1 ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา
8.2 ครอบครัวยากจน ไม่มรี ายได้ประจา
8.3 ขาดการฝึกอบรมเยาวชน ให้รู้ถึงปัญหายาเสพติด
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้วามตองการของประชาชน
1. ้วามตองการดานค้รงสรางพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างถนน คสล. ,ลาดยาง , ปรับปรุงถนน ขยายผิวถนนลูกรัง
1.2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทุกหมูบ่ ้าน
1.3 ก่อสร้างประปาหมูบ่ ้าน
1.4 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์
1.5 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
1.6 ก่อสร้างทานบป้องกันตลิ่งพัง
2. ้วามตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทา
2.1 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหมู่บา้ น
2.2 สนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.3 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.4 จัดตั้งกองทุนเลี้ยงสัตว์
2.5 จัดตั้งร้านค้าสหกรณ์หมูบ่ ้าน
2.6 จัดหางบประมาณพันธุ์พชื /ปุ๋ย/สารเคมี
2.7 สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวพระราชดาริ เกษตรทฤษฎีใหม่
2.8 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3. ้วามตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 สร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาหมูบ่ ้าน
3.2 สนับสนุนงบประมาณด้านรักษาพยาบาลแก่ผู้ทมี่ ีรายได้น้อย
3.3 รณรงค์และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนปลอดยาเสพติด
3.4 ฝึกอบรมและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะชุมชนด้วยตนเอง
4. ้วามตองการดานน้ากิน - น้าใช เพื่อการเกษตร
4.1 สร้างถังเก็บน้าพร้อมระบบประปา
4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บา้ นทุกหมู่บ้าน
4.3 ขุดลอกปรับปรุงคลองระบายน้าทุกสาย
5. ้วามตองการดาน้วามรู เพื่อการปรับปรุงุ้ณภาพชีวิต
5.1 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
5.3 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
5.4 ฝึกอบรมจัดตั้งมวลชนเพื่อปลุกจิตสานึกให้เกิดความรักสามัคคีและมีสว่ นร่วมในสังคม
6. ้วามตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ปรับปรุงภูมิทศั น์และปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะและสองข้างทางถนน
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 สร้างจิตสานึกในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ้วามตองการดานการบริหาร และจัดการของเทศบาล
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรภาคประชาชน กลุม่ สตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
7.3 ฝึกอบรมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม
7.5 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลและการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
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5. ภารกิจ อานาจหนาที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปิงโค้งนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด รวมแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา เทศบาลตาบลปิงโค้ง
จะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ที่ตระหนักในปัญหาและเข้าใจในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็ก ก่อ นวัย
เรีย น และพัฒ นาเยาวชนให้พ ร้อ มที ่จ ะเป็น บุค ลากรที ่ม ีคุ ณ ภาพโดยยึด กรอบแนวทางในการจัดระเบีย บ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิ จชุม ชนพึ่ง ตนเอง และส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
การวิเคราะห์ภารกิ จ อ านาจ หน้าที่ ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ก้ไ ข
เพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที ่ 13) พ.ศ.2552, พระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการในเขตพื้นที่
ให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT เทศบาลตาบลปิงโค้งได้กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพั ฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนด
แบ่ง ภารกิจ ได้เป็น 7 ด้าน ซึ่ง ภารกิจ ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า (มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2) มาตรา
51 (8) )
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) )
(5) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) )
(6) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(มาตรา 50 (3) )
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) มาตรา 50 (6) )
(2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา
16(10))
(3) การจัดให้มีการบารุงรักษาสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13) )
(4) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
(5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
(2) การจัดให้มีและควบคุมและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20) )
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(3) การรักษาความปอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23) )
(4) การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ (มาตรา 16 (27) )
(5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) )
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด (มาตรา 16 (3))
(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(3) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
(4) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
5.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การกาจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และน้าเสีย (มาตรา 16 (18))
(2) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (27))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16
(11))
5.7 ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 67 (15))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลปิงโค้ง สามารถจะแก้ไขปัญหา
ความต้องการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
พื้นที่ ป ระกอบด้ว ยการด าเนินการของเทศบาล จะต้ องสอดคล้องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาล
เป็นสาคัญ
การวิเ ้ราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และคอกาสการพัฒนาใน
อนา้ตของเทศบาลตาบลปงงค้ง
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และข้อจากัด ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชนเขตเทศบาลปิงโค้ง รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแข็ง ซึ่งเป็นสถานภาพปัจจุบันของชุมชนเขตเทศบาลตาบลปิงโค้ง
จุดแข็ง (Streng-S)
 คณะผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ประสบการณ์และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
 สภาพการเมืองการบริหารของเทศบาล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาความขัดแย้ง
ด้านการเมือง การบริหารมีน้อย จึงเป็นส่วนทีจ่ ะช่วยให้นโยบายการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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 มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ชนเผ่า
 ได้รบั ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
จุดอ่อน (Weak-W)
มีข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาบางประการของพื้นที่
 ขาดการสนับ สนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ ที่ เ กิ นศัก ยภาพของเทศบาลที่ จ ะ
ดาเนินการได้ และงบประมาณมีจากัด ทาให้ต้องพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
 การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพทาให้มีอุปสรรคในการไหลลื่นของงาน
 ขาดการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะความ
คุ้มค่าของโครงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรยังขาดความรู้และเทคนิคทางด้านการเกษตร
ทาให้ได้ผลผลิตออกมาน้อย และยังขาดแหล่งการตลาดที่จาหน่ายสินค้าการเกษตร ทาให้ระดับรายได้ของประชาชน
ลดลง
คอกาส (Opportunity-O)
 นโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหารสนับสนุนการกระจายอานาจ
อย่างต่อเนื่อง ตามครรลองระบบประชาธิปไตย เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งกายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็น
ทั้ง โอกาสและความเสี่ยงต่อ การพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่ จ ะเป็นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558จึง
จาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 รัฐบาลให้ก ารสนับ สนุนนโยบายที่มุ่ งมั่ นจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้
กว้างขวางและทั่วถึง
 เทศบาลตาบลปิงโค้งเป็นลักษณะของพื้นที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและผืนป่ามีความอุดม
สมบูรณ์มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี จนได้รับสมญาว่า “ปิงโค้งน่าอยู่ มีน้าพุร้อนในสายน้าปิง และความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ”
 เทศบาลตาบลปิงโค้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ หากมี
การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
 มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ทาให้สามารถรับกระแสโลกาภิวัฒน์
ได้ง่าย
 ความเป็นชุมชนขนาดเล็กทาให้ประชาชนมีความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 ตาบลปิงโค้งมีเส้นทางผ่านทีเ่ ป็นเส้นทางทางด้านเศรษฐกิจ
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อุปสรร้ (Threat-T)
 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลปิงโค้งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งส่วนมากยัง
เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดาเนินการได้
 ปัญหาด้านประชาชนในเขตเทศบาลปิงโค้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการดาเนินงาน
เทศบาลและขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 จานวนครัวเรือนอาชีพภาคการเกษตรยังขาดการพัฒนาอย่างครบวงจรรายได้ห ลัก ของ
ประชากรอยู่ในมูลค่าของผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ซึ่งประสบกับความไม่แน่นอน
 ในปัจจุบันมีการผสมสานวัฒนธรรมต่างถิ่น เนื่องจากมีคนต่างด้าวเพิ่มขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ที่
พบ เช่น โรคติดต่อ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว ฯลฯ
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองทีเ่ ทศบาลจะดาเนินการ

ภารกิจหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1.
2.
3.
4.

การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดค้รงสรางส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลปิงโค้ง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา
5. กองสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 39 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 32
คน พนักงานจ้างทั่วไป 22 คน รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น 93 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาล
ตาบลปิงโค้งมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นจึงต้องการบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

๔๓

8. ค้รงสรางการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลปิงโค้งดังกล่าว เทศบาลตาบลปิงโค้งมีภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่
จะต้องดาเนินการแก้ ไขปัญหาดัง กล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ ที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 ค้รงสราง
ค้รงสรางตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 งานธุรการ
1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.4 งานสาธารณสุขชุมชน
1.1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.1.1 งานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
1.1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1.3 งานนิติการ
1.1.4 งานกิจการสภา
2. กอง้ลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานการเงินและบัญชี
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.3 งานบริหารทัว่ ไป/งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานสาธารณูปโภค/โครงสร้าง
พืน้ ฐาน
3.1.2 งานสารวจออกแบบ
3.1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองการศึกษา
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.1.2 งานกีฬาและนันทนาการ
5. กองสวัสดิการสัง้ม
5.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5.1.1 งานพัฒนาชุมชน
5.1.2 งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร
5.2.1 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

ค้รงสรางตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 งานธุรการ
1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.4 งานสาธารณสุขชุมชน
1.1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.1.1 งานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
1.1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1.3 งานนิติการ
1.1.4 งานกิจการสภา
2. กอง้ลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานการเงินและบัญชี
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.3 งานบริหารทัว่ ไป/งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานสาธารณูปโภค/โครงสร้าง
พื้นฐาน
3.1.2 งานสารวจออกแบบ
3.1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองการศึกษา
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.1.2 งานกีฬาและนันทนาการ
5. กองสวัสดิการสัง้ม
5.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5.1.1 งานพัฒนาชุมชน
5.1.2 งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร
5.2.1 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
5.2.2 งานสังคมสงเคราะห์

หมายเหตุ
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8.2 การวิเ้ราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อ 8.1 เทศบาลตาบลปิงโค้ง วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่า
จะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณ
งาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลปิงโค้ง และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล
ตาบลปิงโค้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563
ส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ.
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นิติกรชานาญการ.
จพง.ธุรการ ปง./ชง.
จพง.สาธารณสุขชานาญงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
พนักงานจางตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์
พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์(ทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
คนครัว
ยาม
คนงานทั่วไป

กรอบ อัตราตาแหน่งที่้าดว่า
เพิ่ม/ลด
อัตรา
จะตองใชในช่วง
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีขางหนา
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
1
2
1

3
5
1
2
1

3
5
1
2
1

3
5
1
2
1

1
1
16

1
1
16

1
1
16

1
1
16

+1
-

-

-

-

-

-

-
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ว่างเดิม

กาหนดใหม่
ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม

ว่างเดิม
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ส่วนราชการ

กอง้ลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
พนักงานจางภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธา ปง./ชง.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
พนักงานจางตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

กรอบ อัตราตาแหน่งที่้าดว่า
เพิ่ม/ลด
อัตรา
จะตองใชในช่วง
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีขางหนา
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
-
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1
1

+1
-

-

-

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

+1

-

-

ว่างเดิม
กาหนดใหม่

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

กาหนดใหม่

ว่างเดิม
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ส่วนราชการ

กรอบ อัตราตาแหน่งที่้าดว่า
เพิ่ม/ลด
อัตรา
จะตองใชในช่วง
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีขางหนา
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

หมายเหตุ

กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ครูผู้ดแู ลเด็ก อันดับ คศ.1
พนักงานจางตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสัง้ม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิงาน
พนักงานจางภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

-

-

-

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

-

-

-

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

90

93

93

93

+25

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ว่างเดิม
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10. แผนภูมิค้รงสรางการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค้รงสรางส่วนราชการเทศบาลตาบลปงงค้ง

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัดเทศบาล

กอง้ลัง

กองช่าง

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

นักบริหารงานการ้ลัง ระดับกลาง

นักบริหารงานการช่าง ระดับกลาง

นักบริหารงานศึกษา ระดับตน

นักบริหารงานสวัสดิการสัง้ม ระดับต้น

ฝ่ายบริหารงาน้ลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานช่าง
- งานสาธารณูปโภค/โครงสร้าง
พื้นฐาน
- งานสารวจออกแบบ
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานสาธารณสุขชุมชน
ฝ่ายปก้รอง
- งานทะเบียนและบัตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสัง้ม

๕๓

๕๔

๕๕

ค้รงสรางสานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(1)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานบริหารงานทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (6)
- พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์ (3)
- คนงานทั่วไป (14)
- ยาม (1) - คนครัว (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง (1)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(3)

งานนิติการ
นิติกรชานาญงาน (1)
งานทะเบียนและบัตร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ (1)

งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1)

งานกิจการสภา

งานสาธารณสุขชุมชน
- นักวิชาการสาธารณะสุข ปก/ชก (1)
-

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชานาญงาน (1)

ประเภท
ระดับ
จานวน

อานวยการ
กลาง ต้น
1
2

ชช
-

วิชาการ
ชพ
ชก
1

ปก
5

อส
-

ทั่วไป
ชง
1

ลูกจ้างประจา
ปง
2

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
12

พนักงานจ้างทั่วไป
16

๕๖

ค้รงสรางกอง้ลัง
ผูอานวยกอง้ลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (1)

หัวหนาฝ่ายบริหารงาน้ลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ (1)
ประเภท
ระดับ
จานวน

อานวยการ
กลาง ต้น
1
1

ชช
-

วิชาการ
ชพ
ชก
-

ปก
2

อส
-

ทั่วไป
ชง
1

ลูกจ้างประจา
ปง
1

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
2

พนักงานจ้างทั่วไป
1

๕๗

ค้รงสรางกองช่าง
ผูอานวยกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1)

หัวหนาฝ่ายแบบแผนและก่อสราง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐาน

งานสารวจออกแบบ

- นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (1)
ประเภท
ระดับ
จานวน

อานวยการ
กลาง ต้น
1
1

ชช
-

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- นายช่างโยธา ปง/ชง (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

วิชาการ
ชพ
ชก
-

ปก
-

อส
-

ทั่วไป
ชง
1

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ลูกจ้างประจา
ปง
2

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
6

พนักงานจ้างทั่วไป
1

๕๘

ค้รงสรางกองการศึกษา
ผูอานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)

หัวหนาฝ่ายแผนงานและค้รงการ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ คศ.1 (3)
- ผู้ดูแลเด็ก (4)
-

-

งานกีฬาและนันทนาการ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญการ (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
คนงานทั่วไป (3)

-

-

ประเภท
ระดับ
จานวน

อานวยการ
กลาง ต้น
2

ชช
-

วิชาการ
ชพ
ชก
-

ปก
2

อส
-

ทั่วไป
ชง
1

ปง
-

ครู
คศ.1
3

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
5

3

๕๙

ค้รงสรางกองสวัสดิการสัง้ม
ผูอานวยการกองสวัสดิการสัง้ม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)
หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานสังคมสงเคราะห์
(นักปก/ชก
บริหารการศึ
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิ าร (1)
- นักวิชาการเกษตร
(1) กษา 6) (1)- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง/ชง (1) - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(1)
(นั
ก
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
บริ
ห
ารการศึ
ก
ษา
6)
(1)
(นั
ก
(นั
ก
(นัก
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
บริหารการศึกษา 6) (1)
บริหารการศึกษา 6) (1)
บริหารการศึกษา 6) (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ประเภท
ระดับ
จานวน

อานวยการ
กลาง ต้น
2

ชช
-

วิชาการ
ชพ
ชก
-

ปก
3

อส
-

ทั่วไป
ชง
1

ลูกจ้างประจา
ปง
1

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
6

1

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลปิงโค้ง จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล โดยบรรจุแผนงานด้านการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนะคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานทุ กคน ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาส ได้รับการพัฒนาภายในช่วง
ระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
1. กาหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนได้รั บการพัฒนาซึ่งอย่างน้อยจะต้องได้รับการเรียนรู้หรือทาความเข้าใจในหลักและ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทางปฏิบั ติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สาหรับพนักงานบรรจุใหม่ และพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สาหรับวิธีการนั้น ให้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ ควร
กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ให้มีการอบรมหรือวิธีอื่นๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้ ประสบการณ์แก่บุคลากร ซึ่งอย่างน้อยจะต้องพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเทศบาลหรือส่วนราชการอื่นๆ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
5. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติเป็นกรณีๆไป
6. จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี
7. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และพนัก งานจ้างของเทศบาลในแนวทางที่สนองเป้าหมาย กลยุท ธ์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง และ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาล ตอบรับกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ทันโลกทันเหตุการณ์
8. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ากับการพัฒนาเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและประหยัด เช่น ระบบ Internet
9. การพัฒนาที่ถูกต้องเริม่ จากการพัฒนาจิตและวิญญาณของคนให้คิดเป็น ทาชอบ คนเก่งแต่ฉ้อฉล เห็นแก่ตัว ล้วนเกิดจากความบกพร่องที่มงุ่ พัฒนาแต่สมอง

๖๗

13. ประกาศุ้ณภาพจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตาบลปงงค้ง
เทศบาลตาบลปิงโค้ง จะดาเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พนักงานเทศบาลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล
2. พนักงานเทศบาลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึง
ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
3. พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนควรรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีประสิทธิภาพปละประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
5. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่ นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
6. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
7. พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการ
แก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
8. พนักงานเทศบาลพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เ สียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สนิ
ของตนเอง
9. พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญ ชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญ ชาในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลัง ใจ สวัสดิการ และยอมรับ ฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองครองธรรม
10. พนักงานเทศบาลพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในก ารปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
11. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
12. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
13. พนักงานเทศบาลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาทีส่ ุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใด
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบว่า มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
ต่อไป

๖๘

14. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
15. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ
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