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1. หลักการและเหตุผล 

  
 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ขอ  5  กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ)     กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมีตําแหนงใด    ระดับใด       อยูใน
สวนราชการใด    จํานวนเทาใด    ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ   ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  
ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศบาลที่จะตองจายในดานบุคคล  
โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน     หรือลูกจางเทศบาล       เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)    ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
 1.2   คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)   ในการประชุมครั้งที่ 11/2544  เมื่อ
วันที่ 26  ธันวาคม  2544  และในการประชุมครั้งที่  5/2545  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม 2545   ไดมี
มติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล       และกําหนดใหจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล  โดยใหเสนอให 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ    โดยใหเทศบาลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะห
อํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล    วิเคราะหความตองการกําลังคน      วิเคราะหการวางแผนการใช
กําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลัง        และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงาน
เทศบาลตามแผนอัตรากําลัง  ที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  จังหวัดลําปาง      เรื่อง หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ไดกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไว
ตามมาตรฐานทั่วไปตามขอ  1.1  และตามประกาศกําหนด  ตามขอ  1.2  ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท. ครั้งที ่  9/2545    เมื่อวันที่   
19 กันยายน 2545  และผูวาราชการจังหวัดลําปาง   ในฐานะประธานกรรมการพนักงาน เทศบาล (ก.ท.จ.) 
จังหวัดลําปาง      ไดลงนามเมื่อวันที่     27    พฤศจิกายน  2545 

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลลําปางหลวง จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  
3  ป สําหรับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563)  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหเทศบาลตําบลลําปางหลวง        มีโครงสรางการบริหารและระบบงานที่ 
เหมาะสมไมซ้ําซอน 

2.2  เพ่ือใหเทศบาลตําบลลําปางหลวง มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังให 
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496      พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.2542    และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

2.3  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)    ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ 
การใชตําแหนงพนักงานเทศบาลและลูกจางใหเหมาะสม 

2.4  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง    การพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลใหเหมาะสม 
 2.5   เพ่ือใชเปนเครื่องมือของผูบริหารในการติดตาม    ตรวจสอบการทํางานของผูใตบังคับ 
บัญชาไดอยางถูกตองในงานแตละดาน 

2.6   เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการและรายไดของ 
ทองถิ่น 

2.7 เพ่ือจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงระบบราชการ 
โดยกําหนดอัตรากําลังเพ่ือรองรับภารกิจตาง ๆ     ที่รัฐกําลังจะโอนถายกิจกรรมสาธารณะใหแกทองถิ่น 
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3 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาํแผนอัตรากําลัง  3  ป 

 คณะกรรมการจัดทําแผนกําลงัของเทศบาลตําบลลําปางหลวง ซึ่งมนีายกเทศมนตรีตําบล
ลําปางหลวงเปนประธานกรรมการ     เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง  3   ป      โดยใหมีขอบเขต
เน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ    ดังตอไปน้ี 
 3.1   วิเคราะหภารกิจ      อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลลําปางหลวง        
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496      พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2542     ตลอดจนกฎหมายอ่ืน    ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ       แผนพัฒนาอําเภอ     แผนพัฒนาจงัหวัด   นโยบายของรัฐบาล     และ
สภาพปญหาของเทศบาลตําบลลําปางหลวง 

3.2   กําหนดโครงสราง  การแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน    เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลลําปางหลวง    ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.3  กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ   จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนงใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ     ปริมาณงานและคุณภาพของงาน      รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย 
อาชีพของกลุมงานตาง ๆ  

3.4  จัดทํากรอบอัตรากําลัง  3   ป   โดยภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลตองไมเกิน 
รอยละ   40    ของงบประมาณรายจาย 

3.5  ตองการใหพนักงานเทศบาลทุกคน  ไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ  1  ครั้ง 
3.6  เพ่ือปรับปรุงการบริการ     เพ่ิมประสิทธิภาพควบคูไปกับการสรางขวัญและกําลังใจ 

ผูปฏิบัติงาน 
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4 สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

 เทศบาลตําบลลําปางหลวง     มีเขตการปกครองครอบคลุมเต็มพ้ืนที ่   1  ตําบล  มจีํานวน   
13  หมูบาน มีพ้ืนที่จํานวน   28  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งสภาพปญหาและความตองการของประชาชนได
แบงเปนดานตาง ๆ   ดังน้ี 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1.1 ปญหาเสนทางคมนาคมชาํรดุ 
ลักษณะปญหา 

1) ผิวจราจรไมไดมาตรฐาน  มีการเสื่อมสภาพชํารุดเสียหาย 
2) เสนทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน  ในถนนสายรอง (ซอย) ในหมูบานยังเปน 

ถนนถมดินลูกรัง  การสัญจรในฤดูฝนทําไดลําบาก 
3) การขาดวินัยในการใชถนน  โดยมียานพาหนะที่มีนํ้าหนักมากมาใชเสนทาง 

จราจรภายในหมูบาน  โดยปราศจากการควบคุม ทําใหถนนเสียหาย 
4) ความเสียหายของพ้ืนผิวจราจร เน่ืองจากการกระทําของธรรมชาติ  ไดแก  

ฝนตก  นํ้าทวม 
5) การควบคุมจัดการจราจรในหมูบานไมไดมาตรฐาน เชน  ไมมีปายจราจร 

หรือปายบอกเสนทางเพียงพอ 
6) ลักษณะทางกายภาพบริเวณทางรวมและทางแยกไมเหมาะสม เชน  รัศมี 

เลี้ยวแคบ  ไมสามารถรองรับยานพาหนะที่มีขนาดใหญ 
7) ความจุของผิวจราจรไมเพียงพอ  ถนนภายในหมูบานคอนขางแคบ  และ 

ไมมีไหลทางเน่ืองจากถนนบางสายมีลําเหมอืงสาธารณะขนาบขาง 
8) สะพานซึ่งใชเปนเสนทางในการขนสงพืชผลทางการเกษตรออกจากแหลง 

เพาะปลูกยังไมไดมาตรฐาน ทาํใหอายุการใชงานสั้น ชํารุดเสียหายบอยครั้ง 

1.1.2 ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะ 
ลักษณะของปญหา 

1) ปริมาณติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไมเพียงพอและไมทัว่ถึง  โดยเฉพาะ 
ตามถนนสายรองภายในหมูบาน ทําใหการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนไมปลอดภัย 

2) การขยายเขตไฟฟา และสายดับไฟฟาสาธารณะยังไมทั่วถึง  และเพียงพอ 
แกความตองการของชุมชน 

1.1.3 ปญหาน้ําทวม 
ลักษณะของปญหา 

1) รางและทอระบายนํ้ามีไมเพียงพอและไมตอเน่ือง    ในหลายหมูบานไมมี 
ระบบทอระบายนํ้า เมื่อมีฝนตกหนักจะเกิดนํ้าทวมขังเปนเวลานาน   
     2)   ลําเหมืองสาธารณะต้ืนเขิน มีสิ่งกีดขวางทําใหเปนอุปสรรคตอการระบาย 
ของนํ้า 
     3)   ถนนสายหลักบางสวนคับแคบ ทําใหระบบทอระบายนํ้าไมมีประสิทธิภาพ 
เทาที่ควร 
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1.1.4 ปญหาการใชทีด่นิไมเปนระบบ 
ลักษณะของปญหา 

1) การปลอยที่ดินบางสวนใหเปนที่รกราง กอใหเกิดปญหาดานภูมิทัศน 
2) การขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน ทําใหเกิดการแยงชิง  การใชประโยชนจากที่ 

ดินมีการบุกรุกที่สาธารณะ 

1.2 ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
1) จัดสรางระบบประปาในชุมชนที่ประสบปญหาขาดแคลนนํ้า    เพ่ือการ 

อุปโภค   บริโภคในฤดูแลง     เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าใชตลอดทั้งป 
2) จัดสรางระบบสื่อสารสาธารณะ ใหทั่วถึงทกุชุมชนในเขตเทศบาล 
3) ใหมีการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพ่ือ 

ความสอดคลองและใหมีการจัดสรรงบประมาณใหพรอมทุกหนวยงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถ 
ทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

4) ควรมีการสํารวจ และออกแบบโครงสรางเสนทางคมนาคม  ระบบทอ 
ระบายนํ้า ไฟฟาสาธารณะใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

5) จัดบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหทั่วถึง 
6) ดานผังเมืองใหมีการจัดทําผังเมืองรวม  และจัดทําผังเมืองเฉพาะโดยใหม ี

การกําหนดเขตใหชัดเจน     ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถ       ในการจัดการผังเมือง 
มาดําเนินการโดยเร็ว 
 

2. ดานเศรษฐกิจ 
2.1 ปญหาดานเศรษฐกิจ 

2.1.1 ปญหาดานการเกษตรและการจําหนายผลผลติ 
ลักษณะของปญหา 

1) ราคาพืชผลทางการเกษตรตํ่าไมคุมกับการลงทุน  พืชผลทางการเกษตรซึ่ง 
เปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร        เชน   ออย    ขาว  ฯลฯ    เมื่อเขาสูตลาดจะมีราคาตํ่า     เน่ืองจากมี
การแขงขันสูง       ทั้งที่ตนทนุดานปุย     ยาฆาแมลง       ยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูง 

2) ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกลุมเกษตรกร  เพ่ือใชเปนตนทุนในการผลิต   
และเปนตนทุนในการจัดจําหนาย  กอใหเกิดการกูยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบ้ียสูง  เกษตรกรสวนใหญ
เกิดปญหาหน้ีสินที่ตองชําระตามมา 

3) การรวมกลุมของเกษตรกรในทองถิ่นยังไมมั่นคง   ทําใหไมมีอํานาจในการ 
ตอรองราคาพืชผลทางการเกษตร 

4) ขาดความรูทางการเกษตรแผนใหม  ตลอดจนเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม 
ที่จะนํามาปรับใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5) การจัดการตลาดของผลผลิตไมชัดเจนขาดการติดตอประสานในการจัดหา 
แหลงจําหนายผลผลิต 

6) การรวมกลุมของแมบานเพ่ือประกอบอาชีพเสริม        ยังขาดตลาดรองรับ 
ผลผลิต 
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 2.1.2     ปญหาการวางงาน 
ลักษณะของปญหา 

1) ในชุมชนขาดความพรอมใหการจัดต้ังกลุมอาชีพ  ทําใหขาดการสนับสนุน 
ทั้งทางดานเงินทุนและความรูจากหนวยงานของทางราชการ 

2) กลุมแมบาน    ผูสูงอายุ   และกลุมเยาวชน   สวนใหญไมมอีาชีพรองรับ   
เพ่ือหารายไดเสริมมาจุนเจือครอบครัว  

3) การขาดทักษะในการประกอบอาชีพ      ทาํใหแรงงานที่มอียูในชุมชนเปน 
แรงงานไรฝมือ        ซึ่งไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน       การประกอบอาชีพจึงเปนอาชีพรับจางใน 
ภาคการเกษตรและรับจางทัว่ไป    ซึ่งไมมัน่คง 

4) ปญหาการวางงานที่สงผลกระทบตอสังคม     เน่ืองจากการไมมีงานทําของ 
กลุมเยาวชน  มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด  และชักจูงกันหารายไดจากการขายยาเสพติด  กอใหเกิดปญหา
อาชญากรรมตามมา 

5) ขาดบุคลากรหรือองคกรประสานงาน  และปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ 
ชุมชนทําใหขาดการสํารวจติดตามแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 

2.2 ความตองการดานเศรษฐกิจ 
1) ตองการเงินทุนหรือแหลงเงินทุนใหกลุมเกษตรนํามาใชในกองทุนหมุน 

เวียนของกลุม 
2) ชวยเหลือใหมกีารจัดการรวมกลุมของเกษตรกรใหเปนรปูธรรมมากขึ้น 
3) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในการจดัหาวิทยากรมา 

อบรมใหความรูทางการเกษตรแผนใหม  ถายทอดเทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัย  ชวยเหลือจัดหาเมล็ดพันธุที่
มีคุณภาพตลอดจนสงเสริมการปลูกพืชผลชนิดใหมที่เหมาะสม 

4) ชวยเหลือดานการจัดการตลาดเพ่ือใหการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 
ไดในราคาสูง 

5) จัดหาอาชีพเสริมและจัดฝกอบรมอาชีพ  หรือเพ่ิมทักษะฝมือใหกับกลุม 
อาชีพตาง ๆ ในชุมชนรวมถึงจัดการดานการตลาด เพ่ือใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑทีผ่ลิตในชุมชนได 
     6)   จัดระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการใหสมบูรณ  เพ่ือจูงใจใหมีการ 
ลงทุนในการประกอบกิจการเพ่ือใหเศรษฐกจิชุมชนเจริญเติบโต 
     7)   สงเสริมประสานงานกับหนวยงานการทองเที่ยว  ในการพัฒนาปรับปรุง 
แหลงทองเที่ยวในชุมชน และเผยแพรเชิญชวนใหมีการทองเที่ยวในชุมชน  แกบุคคลภายนอกและภายใน
ชุมชน 

3. ดานสังคม 
3.1 ปญหาดานสังคม 

3.1.1 ลักษณะการจัดการคณุภาพชีวิต 
ลักษณะของปญหา 
1)  ปญหาสิ่งเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และกลุมผูใชแรงงาน  ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง 

เน่ืองจากความเยาววัย  และรูเทาไมถึงการณ  งายตอการชักจูง  เน่ืองจากการซื้อขายทําไดงายและราคาถูก  
การควบคุมดูแลของเจาหนาที่ตํารวจมีไมทัว่ถึง  อีกทั้งมาตรการลงโทษทางสังคมไมมีการนํามาใชควบคูกับ
มาตรการลงโทษทางกฎหมาย 
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2)  อัตราการปวยและการเสียชีวิตของประชาชนดวยโรคเอดส  รวมถึงการดูแล 

รักษาผูปวยใหถูกวิธี 
3)   การปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล  เชน  โรคไขเลือดออก  โรคอุจจาระรวง   

โรคตาแดง  ยังมีระบาด  เน่ืองจากความรูเรื่องสุขภาพของประชาชนยังไมดีพอ 
4)   สุขภาพอนามัยของแมและเด็กยังขาดการปฏิบัติที่ถูกสุขอนามัย 
5)  งานสาธารณะสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ไมสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มที่   

เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ยารักษาโรค  ตลอดจนการเผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัยไม
ทั่วถึง 

6)  งานดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  และการจัดการขยะมูลฝอยไมถูก 
สุขลักษณะทําใหชุมชนกลายเปนแหลงเพาะเช้ือโรค 

7)  งานสงเสริมดานสังคมสงเคราะห ผูสูงอายุ  และผูพิการไมทั่วถึงเทาที่ควร 

3.1.2 ปญหาดานการศกึษา 
 ลักษณะของปญหา 

1) อัตราการไมรูหนังสือในกลุมประชาชนยังมีสูง  ความสนใจที่จะศึกษาตอมีนอย   
เน่ืองจากประชาชนสวนใหญคิดวาการศึกษาเปนเรื่องของเยาวชน  และไมเห็นถึงประโยชนของการศึกษาวา
จะสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางไร 

2) การสงเสริมการศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีนอย  รวมถึงการขาดการ 
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอมูล 

3) คุณภาพในการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนยังไมไดมาตร 
ฐาน  ขาดครูผูสอนที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  การติดตอและประเมินผลการเรียนการสอนมีนอย  ยังไมเปน
ระบบ  ขาดความตอเน่ือง  การสงเสริมการศึกษาดานอาชีพเฉพาะมีนอย 

4) ปญหาความยากจนในครอบครัว  ทําใหเด็กและเยาวชนตองเขาสูตลาดแรงงาน 
กอนวัยอันควร  เพ่ือชวยเหลือครอบครัว ใหความสําคัญตอการศึกษานอย 

5) ขาดแคลนทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กใน 
สถานศึกษา 

3.1.3 ปญหาอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี การนันทนาการและการกฬีา 
ลักษณะของปญหา 

1) ความสนใจของเยาวชนที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นมีนอยลง  ทําใหผู 
สูงอายุที่มีความรูขาดผูสืบทอด 

2) ทองถิ่นและชุมชนขาดความสนใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับขนบธรรม 
เนียมประเพณีทองถิ่น หรือรปูแบบการจัดประเพณทีองถิ่นไมนาสนใจ จดัรูปแบบซ้ําซากไมนาสนใจ 

3) ขาดการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น  ขาดการประชาสัมพันธงาน 
ประเพณีทองถิ่น ทําใหประชาชนไมทราบขาวสารตาง ๆ ทําใหงานไมนาสนใจ 

4) การจัดกิจกรรมนันทนาการ  กีฬาสําหรับนักเรียนและเยาวชนและประชาชนยัง 
ไมเปนระบบขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

5) สนามกีฬาและสถานที่พักผอนหยอนใจอยูในสภาพเสื่อมโทรม เพราะขาดการดู 
แลรักษาจากหนวยงานและประชาชนผูใชประโยชน 

6) การขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือการนันทนาการภายในชุมชน 
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3.1.4 ปญหาการจัดการชุมชนผูมีรายไดนอย 
ลักษณะของปญหา 

1) ปญหาที่อยูอาศัยและที่ดิน สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม มีการบุกรุกที่สาธารณะ 
บริเวณลําเหมืองเปนที่อยูอาศัย  กอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล  และไมสะดวกตอ
การดําเนินการบํารุงรักษาที่สาธารณะน้ัน ๆ  

2) ปญหาเศรษฐกจิ ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตํ่า ขาดเงินออม  การทิ้งทั้งเด็กและผู 
สูงอายุใหอยูตามลําพัง 

3) ปญหาสังคม  ชุมชนเปนแหลงจําหนายสิ่งเสพติด  และคนในชุมชนบางสวนขาด 
จิตสํานึก  ขาดความมุงมั่นในการสรางตนเอง 

4) ปญหาการขาดแคลนการประสานงานระหวางองคชุมชนกับประชาชนในชุมชน   
องคกรในชุมชนยังไมเขมแข็งพอที่จะเปนแกนนําในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตน  ขาดการ 
พัฒนาขีดความสามารถขององคชุมชน 

 3.2 ความตองการดานสังคม 
1) ประสานงานกับองคกรชุมชนจัดกิจกรรมในการตอตานสิ่งเสพติด  รวมถึงจัดอบรม 

กลุมเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการเสพสิ่งเสพติด 
2) จัดประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในการจัดหนวยสาธารณสุขเคลือ่นที่  ดูแล 

เผยแพรความรูในการปองกันตนจากโรคติดตอและโรคไมติดตอตามฤดูกาลที่มีการระบาดของโรค 
3) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน และจัดหาทุนการศึกษาแกเด็กที่ 

ครอบครัวยากจน 
4) ชวยเหลือทองถิ่นในการจัดกจิกรรมเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
5) ดูแลสอดสอง  ชวยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและนําหลักธรรมศาสนามาเผยแพร 

เพ่ือใหประชาชนมาปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
6) ใหมีการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  เพ่ือใหเกิดการติดตอสมาคมและเพ่ือ 

สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูเยาวชน 
7) จัดงานประเพณีที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  โดยเนนการประชาสัมพันธและม ี

การวางแผนงานที่ดี 
8) สนับสนุนดานการกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่นใหตอเน่ือง 
9) ดูแลจัดการดานสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับผูมีรายไดนอย 
 

4. ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
4.1  ปญหาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      4.1.1  การจัดการดานขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู 
   ลักษณะของปญหา 

1) ปญหาดานการจัดเก็บขยะไมสมบูรณ  เน่ืองจากถังขยะไมเพียงพอตอ 
ความตองการ  และขาดฝาปดทําใหมีสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ทําใหสกปรกและเปนแหลงเพาะเช้ือโรค 

2) ปญหาความรวมมือจากประชาชน  เพราะประชาชนบางสวนทิ้งขยะไมเปน 
ที่  ไมมีการคดัแยกประเภทขยะ  และไมใหความรวมมือในการติดตอใหเทศบาลเปนผูมาเก็บขยะ  มักจะนํา
ขยะไปทั้งบริเวณที่รกรางหรือในลําเหมืองสาธารณะ และมกัเสี่ยงการเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 
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3) ปญหาดานการประชาสัมพันธเรื่องขยะมูลฝอย  ไมสามารถทําใหประชาชน 

เกิดความเขาใจ  มองเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น  ทําใหขาดความรวมมือในการกําจัดขยะ 
4) ปญหาดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เชน  งบประมาณ  สถานที่กําจัด 

ขยะ  ตลอดจนวิธีการกําจัดขยะที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศนปา 
5) ปญหาดานการเผาทําลายขยะที่มีพิษ  เศษวัสดุเหลือใช  หรือผลผลิต 

ทางการเกษตรที่ดอยคุณภาพ กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
6) ปญหาดานภูมิทัศนขาดความสวยงามเน่ืองจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล 

ภายในชุมชนไมเปนระเบียบ 
7) ปญหาการเลี้ยงสัตวในชุมชน  สรางความเดือดรอนและรบกวนชุมชน  ใน 

ดานกลิ่นและเสียงรบกวน  ตลอดจนไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลกัษณะ 
   4.1.2 ปญหาสภาพแวดลอมของลําน้ําและลําเหมืองสาธารณะ 
   ลักษณะของปญหา 

1) ปญหาการพังทลายของฝงนํ้า  ในฤดูฝนปริมาณนํ้ามาก ทําใหเกิดการกัด 
เซาะตลิ่งพังทะลายสรางความเสียหายใหกบัทรัพยสินและพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนจํานวนมาก 

2) ปญหาเชิงนิเวศนวิทยา การปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงไปในลํานํ้า สราง 
ความสกปรก โดยปราศจากการดูแลควบคุม และปญหาการใชประโยชนดานการประมงผิดวิธี เชน การระเบิด
ปลาและการชอตปลา ซึ่งสงผลกระทบตอระบบนิเวศนวิทยาของลํานํ้า 

3) ปญหาภูมิทัศน  เน่ืองจากพ้ืนที่ริมตลิ่งขาดการดูแลรักษามวัีชพืชปกคลุม  
ตะกอน ดินทราย  โคลน  ทับถมเนาเหม็น 

4) เทศบาลขาดระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําใหประชาชนบางสวนทิ้งนํ้าเสียจากครัว 
เรือน หรือจากภาคการเกษตรลูลํานํ้าสาธารณะ 
 

5) ประชาชนขาดจิตสํานึกตอลํานํ้าและลําเหมอืงสาธารณะ ทําใหการใช 
ประโยชนเปนไปโดยขาดการดูแลรักษา ขาดความเอาใจใสสอดสองดูแลการใชประโยชนที่สรางความเสียหาย
ใหกับลํานํ้า 

6) ปญหากรรมสทิธ์ิในที่ดินริมนํ้า ที่ถือครองโดยคนตางถิ่น ซึง่มีการปลอยให 
ที่ดินรกรางมีวัชพืชปกคลุมรกรุงรัง ตลอดจนการบุกรุกจับจองพ้ืนที่สาธารณะบริเวณลําเหมืองสาธารณะ 

  4.1.3 ปญหาการกอมลพษิดานอ่ืน 
  ลักษณะของปญหา 

1) การกอมลพิษทางอากาศ จากการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  
เชน กลิ่นจากการผลิตขนมจนี การหมักดอง ฝุนละอองจากโรงสีขาว กลิ่นจากสิ่งปฏิกูลการเลี้ยงสัตว  กลิ่น
จากสารเคมีที่ใชในการทําการเกษตร  กลิ่นจากการประกอบอาชีพซอมทําเครื่องยนต  เปนตน 

2) การสรางมลพิษทางเสียง  จากการประกอบอุตสาหกรรมและสถานบริการ   
เชน  เสียงจากเครื่องจักรในโรงสีขาว  เสียงเครื่องยนตจากรานซอมเครื่องยนต  เสียงจากสถานบันเทิง  ซึ่ง
รบกวนสรางความรําคาญแกประชาชน 

3) การกอมลพิษทางดิน จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร  การใช 
สารเคม ี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง  การเลื่อมสภาพของดินและแรธาตุในดิน 
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4) การสรางมลพิษทางภูมิทัศน  ไดแก  การปลอยใหวัชพืชปกคลุมบริเวณลาํ 

เหมืองและลํานํ้าวัง บริเวณพ้ืนที่รกราง  ทําใหไมสวยงาม  สรางความสกปรกรงุรัง และไมปลอดภัยตอ
ประชาชน 
  4.2 ความตองการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1) รณรงคใหความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหกบั 
ประชาชนและเยาวชน  ใหมาตรการลงโทษทางสังคมแกผูที่สรางมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญตาง ๆ  

2) รณรงคลดการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชซึ่งกอใหเกิดสารพิษตกคางในดิน 
และแหลงนํ้าสาธารณะ สนับสนุนการใชสารธรรมชาติในการเกษตร 

3) รณรงคใหความรูการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแกประชาชน 
4) ปรับปรุงภูมิทัศนฝงนํ้าและลาํเหมืองสาธารณะ 
5) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณไหลทางถนนสาธารณะในเขตเทศบาลอยูเสมอ 
6) ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะที่มีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความปลอดภัย  

และจัดสรางสวนสาธารณะเพ่ิม 
7) จัดต้ังคณะกรรมการติดตามศึกษาผลกระทบจากมลพิษที่สงผลตอทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือหาแนวทางแกไข 

5. ดานการเมืองการบรหิาร 
5.1.1 ปญหาอํานาจหนาทีข่องเทศบาลมีจํากดั และขาดกิจกรรมการพฒันา 

การเมืองการบรหิาร 
ลักษณะของปญหา 

1) การกระจายอํานาจทางดานการคลังใหกับทองถิ่นมีนอย ทําใหการจัดเก็บ 
รายไดของทองถิ่นมีความลาชาตรงขามกับภาระหนาที่ที่มีมากขึ้น ขาดการวางแผนลวงหนาระยะยาว 

2) รายไดสวนใหญของเทศบาลมาจากสวนกลาง ทําใหเกิดความลาชาในการ 
จัดการงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดในทองถิ่นทันตอเหตุการณ 

3) ขาดฐานรายไดใหมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเทศบาลเพ่ือนํามาใชในการบริหารงาน 
ของเทศบาล 

4) ปริมาณของเจาหนาที่ไมเหมาะสม เน่ืองจากผูปฏิบัติงานบางคนตองรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานมาก ในขณะที่ผูปฏิบัติงานบางคนมีงานในความรับผิดชอบนอย การแบงงานและมอบหมาย
หนาที่ไมสามารถจัดทําอยางชัดเจน รวมถึงขาดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

5) เครื่องมือเครื่องใชของเทศบาลบางประเภท มีอายุการใชงานมานาน มีการเสื่อม 
สภาพตองซอมแซมแกไขอยูเสมอ ทั้งขาดแคลนเครื่องเมืองเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมยั  ทําให
การปฏิบัติงานมีความลาชา 

6) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานในบางสาขา  ทําให 
บุคลากรหน่ึงคนตองรับผิดชอบงานหลายดาน  ทําใหการทาํงานลาชาไมทันตอความตองการของประชาชน 

7) การรับรูปญหาของทองถิ่นไมทั่วถึง เน่ืองจากขาดเจาหนาที่ประสานกับชุมชน 
ทําใหการกระจายงบประมาณสูทองถิ่นไมทั่วถึง รวมถึงการขาดการติดตามและประเมินผลการกระจายงบ 
ประมาณ 
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5.1.2 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 
 ลักษณะของปญหา 

1) การกออาชญากรรมในทองถิ่นเกิดขึ้นบอย ปญหาสิ่งเสพติดที่ไมสามารถแกไข 
ไดรวมถึงประชาชนไมรูจักวิธีปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของตนเอง และขาดจิตสํานึกในการ
เปนเจาของทรัพยสินสาธารณะ 

2) ขาดการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ ในการจัดหนวยรักษาความปลอดภัย 
ภายในพ้ืนที่ 

3) ขาดแคลนเจาหนาที่และอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการฝกอบรม และ 
สงเสริมสมรรถนะของเจาหนาที่และบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.1.3 ปญหาประชาชนยังมีความรู  ความเขาใจในกิจการการปกครองทองถ่ินไม 
เพียงพอ 

   ลกัษณะของปญหา 
1) ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอการปกครอง 

ทองถิ่น การเสนอขอเรียกรองของตนยังไมเปนตามกระบวนการและกลไกทางการเมือง 
2) ประชาชนขาดความสนใจและติดตามกิจกรรมของทางเทศบาล ทําใหไมเขาใจ 

ระบบการทํางานของเทศบาล  รวมถึงขาดความสนใจในกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติที่ออกมา 
3) ประชาชนขาดความสนใจศึกษาในระบบประชาธิปไตย ปญหาการซื้อสทิธิขาย 

เสียงยังมีสูง  และปญหาการวางตัวไมเปนกลางทางการเมืองของผูนําชุมชน  มีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกต้ังของประชาชน 

4) ผูนําชุมชนไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่  เน่ืองจากขาดความรวมมือจาก 
ประชาชนในชุมชน ทั้งอํานาจของผูนําชุมชนมีนอย  ขาดการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนํา 

 5.2  ความตองการดานการเมืองการบรหิาร 
1) เพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือพรอมรับกับการถายโอนอํานาจ 

ในการบริหารงานจากสวนกลาง 
2) พนักงานเทศบาลฯ ควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม เพ่ือนํามาปรับใชกับการ 

ทํางานใหเหมาะสมทั้งดานเครื่องมือ หรือเทคนิคในการทํางานเพ่ือความเหมาะสมในการใหบริหารแก
ประชาชนที่มาติดตอราชการ 

3) เพ่ิมการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในกิจการการทํางานของเทศบาล จัด 
กิจกรรมเผยแพรงานในความรับผิดชอบของเทศบาล 

4) จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพแกผูนําชุมชน จัดใหมีการประสานความรวมมือ 
กับผูนําชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางการบริหารกับเทศบาลมากขึน้ 

5) จัดใหมีการสํารวจปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาของทองถิ่น 

6) มีแผนการจัดการ  การฝกอบรม  แผนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณะภัยอยางเปนระบบ  มีมาตรฐาน 
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5 ภารกิจ  อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

ภารกิจ  อํานาจหนาที ่ การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาทีข่องเทศบาล 
5.1 ดานโครงสรางพืน้ฐานมีภารกิจทีเ่กีย่วของ  
ดังนี ้
          1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางนํ้า 
และทางระบายนํ้า มาตรา 16 (2) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และ มาตรา 50 (2)  มาตรา 51 (8) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
          2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
มาตรา 16 (4) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
         3) การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) ตาม 
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
          4) การควบคุมดูแลอาคาร มาตรา 28 ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
          5) การผังเมือง  มาตรา 16 (25)  ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
          6) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
มาตรา 16(26)ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดย
วิธีอ่ืน มาตรา 51 (7) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  
 

5.1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
     - เทศบาลฯ มีพ้ืนที่รับผดิชอบทั้งหมด 28 ตาราง
กิโลเมตร การพัฒนาเสนทางคมนาคม การจราจรเชน
การสรางถนน ทางระบายนํ้า ไฟฟาสาธารณะ หรือ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จําเปนตอง
คอยเปนคอยไป เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องรายได
และงบประมาณ  ทั้งน้ีเทศบาลก็ไดคํานึงถึงการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคัญ เพราะเรื่อง
ดังกลาวทําใหราษฎรไดรับประโยชนอยางยิ่งไมวาจะ
เปนการสรางถนนทําใหการสญัจรไป – มา การ
คมนาคม การขนสงผลิตผลทางการเกษตรหรือการ
สรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ลวนทําใหราษฎรไดรับ
ประโยชน เชน มีไฟฟาใหแสงสวางในเวลากลางคืน 
เปนตน จะเห็นไดวา 
เทศบาลไดจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาว 
ประมาณไมนอยกวา รอยละ 50 ของรายจาย แตก็
ยังไมสามารถสนองความตองการของราษฎรไดอยาง
ทั่วถึง 

- การควบคุมอาคารเปนภาระหนาที่หน่ึงของ 
เทศบาล ทําใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร เปนไปอยางถูกตองตรงตามหลักวิชาการ ซึ่ง
ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 

- การผังเมือง ปจจุบันเทศบาลยังไมไดดําเนิน 
การเน่ืองจากกําลังบุคลากรมไีมเพียงพอและบุคลากร
ที่มีอยูยังไมมีความเช่ียวชาญในเรื่องผังเมือง แตหาก
อนาคตกําหนดใหมีการจัดผงัเมืองจะทําใหเทศบาล
ไดรับประโยชนอยางมากไมวาจะเปนการรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชน การจัด 
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5.2 ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
1) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 

2) การสงเสริมกีฬา มาตรา 16 (14) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ

รักษาพยาบาล มาตรา 16 (19) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดและขัน้ตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
4)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ มาตรา 50 (7)  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ฉบับที ่
11 พ.ศ. 2543 

5) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ มาตรา 
16 (6) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 

6) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี  คนชรา และผูดอยโอกาส มาตรา 16 
(10)ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 
7) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการ

เกี่ยวกับที่อยูอาศัย มาตรา 16 (12) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
8) การควบคุมการเลี้ยงสัตวมาตรา16 (21) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย 

 
 
 
 

ระเบียบชุมชน  การแบงเขตการควบคุม  การจราจร 
และอ่ืนๆ 

5.2 ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
-การจัดการศึกษาในปจจุบัน เทศบาลฯ ไดคํานึงถึง
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากเปนการพัฒนา
กําลังบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนอนาคตใหกับ

ประเทศชาติ ตามภารกิจที่เทศบาลจะไดจัดการศึกษา
ใหกับเด็กเยาวชนในเขต ซึ่งรูปญหาของชุมชนและ

ตามความตองการของชุมชน รวมทั้งการสราง
คุณภาพชีวิต  ซึ่งจะไดจัดอบรมการศึกษาใหถูกกับ
ปญหา  แตก็มขีอจํากัดในเรื่องงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญ ในเรื่อง 
ดังกลาว 

-  การสงเสริมกีฬา เทศบาลจะไดจัดใหมีการ 
สงเสริมกีฬาโดยการจัดการแขงขันกีฬา ไมวาจะเปน
กีฬาประชาชน  กีฬาเยาวชน ขึ้นทุกป ทําใหราษฎร

ไดรับความสนุกสนานและมสีขุภาพอนามัยที่ดี 
กอใหเกิดความสามัคค ีแตเทศบาลก็ยังขาดบุคลากร
ผูเช่ียวชาญในเรื่องกีฬา โดยตรง ซึ่งจะใหความรู เพ่ือ
สงเสริมกีฬารวมทั้งขาดงบประมาณในการกอสราง

สถานที่ออกกําลังกายใหกับประชาชน 
- เทศบาลไดคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของราษฎร จะ

เห็นไดวาในแตและปเทศบาลไดต้ังงบประมาณในดาน
สาธารณสุขเพ่ืออุดหนุนใหสถานีอนามัย   อสม. ไป

เพ่ือดูแลเรื่องดังกลาว เพ่ือใหราษฎรมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง จัดอบรมใหความรูในเรื่องโรคภัยตาง ๆ 
รณรงคในเรื่องตาง ๆ เชน โรคเอดส ยุง ฯลฯ ถึง
อยางไรก็ยังขาดบุคลากรและงบประมาณก็ยังไม

เพียงพอในเรื่องดังกลาว 
-  การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ 
และผูพิการ  เทศบาลไดต้ังงบประมาณในการ 

 



  

14 

ภารกิจ  อํานาจหนาที ่ การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาทีข่องเทศบาล 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
     9) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว มาตรา 
16 (22) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 10) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
มาตรา 50 (3) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     11) ปองกันและระงับโรคติดตอ มาตรา 50 (4) 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     12) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม มาตรา 50 
(6)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
     13) ใหมีโรงฆาสัตว มาตรา 51 (2) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
     14) ใหมสีุสานและฌาปนสถาน มาตรา 51 (4)  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
     15) ใหมแีละบํารุงสถานที่ทําการพิทกัษรักษาคน
เจ็บไข มาตรา 51 (6) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 
 
5.3 ดานการจัดระเบยีบชุมชน  สังคม และการ
รักษาความสงบเรยีบรอย มีภารกจิทีเ่กีย่วของ  
ดังนี ้
 1)การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา 50 (1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
24962)  

พัฒนาสตรี โดยใหในรปูวัสดุ เพ่ือสงเสริมอาชีพ 
รวมทั้งใหการอบรม เด็กและเยาวชนไมวาจะเปนเรื่อง
กีฬา สวนผูพิการเทศบาลไดใหในการแจกจายของใช
ที่จําเปน แตทัง้น้ีเทศบาลฯ ก็ยังขาดงบประมาณและ
บุคลากร 
     - เทศบาลเปนแหลงชุมชนที่มีประชากรประมาณ  

9,844 คน พ้ืนที่ 28 ตรม. ซึ่งถือวายังไมเกิดปญหา
ในเรื่องที่อยูอาศัย แตในอนาคตอาจเกิดปญหาการ
แออัดของแหลงชุมชน ดังน้ันในอนาคตจึงจําเปนตอง
หาบุคลากร และงบประมาณในเรื่องดังกลาวเพ่ือจะ
ไดวางแผนแกปญหาตอไป 

- ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
เทศบาลจะเปนชุมชนการเกษตร เลี้ยงสัตวเปนสวน
นอย  ประกอบกับความหนาแนนของราษฎรไมมาก   
ลักษณะปญหาของการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวมีนอย 
จึงทําใหการปองกันโรคติดตอจากสัตวเลี้ยงจึงกระทํา
ไมยากนัก  โดยเทศบาลไดใหมีการควบคุมการเลี้ยง
สัตว การฆาสตัว เพ่ือกอใหเกิดสุขภาพที่ดีของชุมชน 

- เทศบาลไดจัดใหมีการเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือ 
บริการใหกับราษฎรและจัดใหมีการรักษาความ
สะอาดหรือทางเดินและที่สาธารณะ  โดยในแตละป
ไดต้ังงบประมาณในดานดังกลาวไวมากกวารอยละ 
30 ของรายรับ 
5.3 ดานการจัดระเบยีบชมุชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรยีบรอย 
     - เทศบาลไดจัดใหมีระบบการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจัดรถดับเพลิงและอุปกรณที่
ใชในการดับเพลิง พนักงานดับเพลิง  เพ่ือปองกัน
ทรัพยสินของราษฎรใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

15 
 

ภารกิจ  อํานาจหนาที ่ การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาทีข่องเทศบาล 
การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ 
ทาขาม และที่จอดรถ มาตรา 16 (3) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
     3) การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง มาตรา 16 (17) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
     4) การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ มาตรา 16 (24) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     5) การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มาตรา 
16 (29) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
     6) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริม
และสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  มาตรา 16 (30) ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
     7)  ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง มาตรมา 50 
(5)ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
5.4 ดานการวางแผน  การสงเสรมิการลงทนุ  
พาณชิยกรรมและการทองเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวของ  ดังนี ้

1)บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิจยอง
ราษฎร  มาตรา 51 (5) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 

 
 
 
 
 

หากเกิดเพลิงไหมขึ้น การปองกันดังกลาวเปนการ
ปองกันเพียงปลายเหตุเทาน้ัน หากแตประชาชนไมมี
จิตสํานักปองกันความปลอดภัยทรัพยสินของตนเอง
แลว  ก็อาจเกิดเพลิงไหม สรางความเสียหาย  ดังน้ัน
เทศบาลจึงไดฝกอบรมพนักงานดับเพลิงรวมทั้ง
ประชาชน  เพ่ือจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
เกิดความปลอดภัย  การระวัง ดูแลทรัพยสนิและชีวิต 
หากเกิดเหตุขึ้น  แตเทศบาลยังขาดผูเช่ียวชาญ
โดยตรงและรวมทั้งงบประมารก็ยังไมเพียงพอ 
     - การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน น้ัน  
เทศบาลไดต้ังงบประมาณเพ่ืออุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรและขอความรวมมือจากตํารวจ  เพ่ือ
ปองกันและปราบปราม  เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของชุมชน  ซึ่งเทศบาลก็ไดจัดต้ังผูนําชุมชน
เพ่ือสอดสองดูแลทุกขของชุมชน  แตเทศบาลก็ยังไม
สามารถทําใหอยางเต็มที่ เน่ืองจากการรักษาความ
สงบเรียบรอย เปนหนาที่ของตํารวจโดยตรง  อีกทั้ง
ไมมีบุคลากรและงบประมาณเพียงพอในเรื่อจง
ดังกลาว 
 
 
 
 
5.4 ดานการวางแผน  การสงเสรมิการลงทนุ  
พาณชิยกรรมและการทองเที่ยว 
     1. เทศบาลมีแหลงทองเที่ยวที่เปนประวัติศาสตร 
ไดแก วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งการสงเสรมิให
นักทองเที่ยวเขามาชมน้ัน จาํเปนตองทําการปรับปรุง
สภาพแวดลอม การประชาสัมพันธ  
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     2)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
มาตรา 16 (7) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) การสงเสริมการทองเที่ยว  มาตรา 16 (8) 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.5ดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษดาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกจิที่
เกี่ยวของ  ดังนี ้
    1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช 
ประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  มาตรา 16 (24) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

การอนุรักษแหลงทองเที่ยว  โบราณวัตถุโบราณสถาน 
และอ่ืน ๆ แตยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ  
รวมทั้งขาดบุคลากรผูเช่ียวชาญที่จะดําเนินการใน
เรื่องดังกลาว 
 2. การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน เน่ืองจาก
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร สวนการ
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เปนอาชีพรองจาการเกษตร ซึ่ง
จะทําหลังจากการทํานา เชนการแปรรูปอาหาร การ
ถนอมอาหาร การจัดสวน ฯลฯ ซึ่งทําเปนแบบ
ครัวเรือน  ดังน้ันเทศบาลก็ไดใหการสนับสนุนโดยการ
ฝกอบรมกลุมในเรื่องตาง ๆ   เชนทําขนม การแปรรูป
อาหาร ฯลฯ ที่ราษฎรสนใจ โดยเชิญวิทยากรจากที่
ตาง ๆ เพ่ือมาใหความรู เพ่ือที่ราษฎรจะไดทําเปน
อาชีพตอไป แตเทศบาลยังขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณที่จะดําเนินการอยางจริงจัง 
3.   เทศบาลไดดูแลและสงเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎร ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
จะเห็นไดจากเทศบาลไดต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เชน ปุย เมล็ดพันธพืช แจกจายใหกับ
ราษฎร รวมทั้งชวยเหลือราษฎรที่ประสพภัย
ธรรมชาติ  และการชวยเหลือดังกลาวไดบรรเทา
ความทุกขยากที่เกิดขึ้นกับราษฎร 
5.5   ดานการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. เทศบาลมีพ้ืนที่ดินปาสงวนประมาณ
รอยละ 50  ของพ้ืนที่ 28 ตารางกิโลเมตร 
ราษฎรไดใชประโยชนจากพ้ืนที่ดังกลาวจาก
การเก็บของปา เห็ด เพ่ือเปนอาหาร โดย
เทศบาลไดมีสวนรวมในการจัดบริหาร
จัดการเปนสวนนอย  เชน คอยสอดสอง
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือไมใหถูกทาํลาย อีกทั้งจัดสถานที่เพ่ือ
เปนที่พักผอนหยอนใจ 
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    2) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 
มาตรา 16 (13) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     3)การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสยี  มาตรา 
16 (18) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
     4) การจัดใหมีและควบคมุ    สสุาน   และ 
ฌาปนสถาน มาตรา 16 (20) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     5) การดูแลรักษาทีส่าธารณะ มาตรา 16 (27) 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจที่
เกี่ยวของ  ดังนี ้
     1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี  ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมของทองถิ่น มาตรา 50 (8)  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
มาตรา 16 (11) ตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

 

ของชุมชน แตการจัดการดังกลาวตองใชงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู  
ความเขาใจในการบริหารจัดการดังกลาว 
3. เทศบาลจะไดจัดใหมีการบรกิารเก็บขยะ 
และกําจัดมูลฝอย แตกําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบในบอ
ขยะ จํานวน 2 บอ โดยจะรองรับขยะไดมากกวา 10 
ป ซึ่งทําใหแกไขปญหาในเรื่องขยะไดในระดับหน่ึง 
แตการแกไขเรือ่งดังกลาวในอนาคตยังตองอาศัย
ความรวมมือจากราษฎรในเรื่องพ้ืนที่  และ
งบประมาณที่คอนขางมาก รวมทั้งบุคลากรในเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาในอนาคต 
 
 
 
 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. เทศบาลเปนชุมชนหน่ึงมีจารีตประเพณี  
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเปนวัฒนธรรมลานนา  
ยังเปนวัฒนธรรมที่ดีงามที่ควรคาจะบํารุงรักษา ศิลป
จารีต  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเหลาน้ีไว  ซึ่งทํา
ใหคนรุนหลังไดสืบทอดและมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ดีงามที่สรางสมไว ดังน้ันเทศบาลจึงไดให
ความสําคัญตอเรื่องดังกลาวโดยไดสนับสนุน
งบประมาณ อุดหนุนงานประเพณีตาง ๆ เชนงาน
ประเพณีลอยกระทงงานประเพณีสงกรานต     
แขงขันบ้ังไฟ ฯลฯ เพ่ือสืบทอดประเพณีตอไป 
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การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาทีข่องเทศบาล 

5.7 ดานการบรหิารจัดการและการสนบัสนนุการ
ปฏบิตัภิารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีภารกิจทีเ่กี่ยวของ  ดังนี ้

1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (15) 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ 
พัฒนาทองถิ่น มาตรา 16 (16) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

 

5.7 ดานการบรหิารจัดการและสนบัสนนุการ
ปฏบิตัภิารกิจของสวนราชการ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
    1. เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใน
ทองถิ่น โดยถือเปนนโยบายสําคัญ เชน เรื่องการ
จัดทําแผน จัดทํางบประมาณ (เทศบัญญัติ) เทศบาล
จะทําการประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากผูนําชุมชน 
กํานัน  ผูใหญบาน  แตละหมูบาน เพ่ือสนองตอบ
ความตองการของชุมชน ไดตรงเปาหมาย ทําให
ราษฎรเกิดความพอใจที่ไดมสีวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาล 
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6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองทีเ่ทศบาลจะดําเนินการ 
 

6.1  ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
              ภารกิจหลกั 

1. พัฒนาปรับปรุงเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน และมีโครงสราง 
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 

2. จัดวางระบบผังเมืองรวมในชุมชน ใหสามารถรับการเจริญเติบโตของชุมชนภายใน 
อนาคต จําแนกโซนการใชที่ดินแตละประเภท เชน แหลงเกษตรกรรม  แหลงพาณิชยกรรม                  
แหลงอุตสาหกรรม  แหลงที่อยูอาศัย  แหลงประกอบการดานปศุสัตว 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ ใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล อยางเปน 
ระบบและไดมาตรฐาน  โดยเฉพาะถนนสายหลักในเขตเทศบาล 
               ภารกิจรอง 

1. พัฒนาปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ใหมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอความตองการของ 

ประชาชน 
3. กอสรางระบบระบายนํ้าภายในชุมชนใหไดมาตรฐานและสามารถระบายนํ้าไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
4. ปรับปรุงระบบการจราจรใหไดมาตรฐาน สรางวินัยจราจรใหประชาชนในทองถิ่น 
 

6.2 ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
ภารกิจหลกั 

1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน จัดการสาธารณสุขมูลฐานใหทั่วถึง 
2. ปญหาดานยาเสพติดในชุมชน 
3. สนับสนุนดานสวัสดิการ  พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ในสังคม 
4. พัฒนาปรับปรุงกิจการโรงฆาสัตว  ใหไดมาตรฐาน 
5. สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงาน  องคการ  ชุมชน  และประชาชนมีสวนรวมในการแกไข 

ปญหาสังคม 
6. สนับสนุนสงเสริมดานการศึกษาของเยาวชน ประชาชน ในทองถิ่นทั้งในระบบ และนอก 

ระบบโรงเรียน 
7. พัฒนาปรับปรุงดานสุสาน  ฌาปนสถานใหไดมาตรฐาน 

 
 

              ภารกิจรอง 
1. สงเสริมการกฬีาใหกลุมเยาวชนไดมีการใชเวลาวางทํากิจกรรมที่เปนประโยชน 
2. ดูแลจัดการดานสวัสดิการแกชุมชน เชนแหลงชุมชนแออัด 
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         6.3 ดานการจัดจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
               ภารกิจหลกั 

1. การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
2. พัฒนาปรับปรุงดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม  วางแผน  จัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. ควบคุมดูแล การประกอบกิจการตลาดใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 
                ภารกิจรอง 

1. รณรงคสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดระเบียบภายในชุมชน 
6.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุ  พาณชิยกรรมและการทองเที่ยว 
       ภารกิจหลกั 

1. พัฒนาสงเสริมอาชีพใหกลุมอาชีพตาง ๆ สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ สงเสริม 
ดานการผลิตภัณฑทางการเกษตร 

2. สนับสนุนดานการพาณิชย สงเสริมการลงทนุ 
                 ภารกิจรอง 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

        6.5   ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
                ภารกิจหลกั 

1. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย เชน จัดหาสถานที่ทิ้งขยะถาวร ศึกษาวิธีการ 
กําจัดขยะใหเหมาะสมกับศกัยภาพของเทศบาล 

2. การจัดการบํารุงรักษาการใชประโยชนในที่ดิน การดูแลรกัษาที่ดินสาธารณะประโยชน 
3. การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
4. พัฒนาปรับปรังดานสุสาน ฌาปนสถานใหไดมาตรฐาน 

               ภารกิจรอง 
1. รวบรวมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม         
         6.6  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณ ี และภมิูปญญาทองถ่ิน 
               ภารกจิหลกั 

1. สนับสนุนสงเสริการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 
2. สนับสนุนสงเสริมใหมกีารถายทอดภูมิปญญาทอถิ่น แกเยาวชนและผูทีส่นใจ 

                  ภารกิจรอง 
1. สนับสนุนชวยเหลืองานกิจกรรมประเพณีที่ชุมชนเปนผูจัด   

6.7  ดานการบรหิารและการสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของสวนราชการและองคการปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
                 ภารกิจหลัก 

1. สนับสนุนสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                   ภารกิจรอง 

1. สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
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7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ
อัตรากําลัง 

 
เทศบาลตําบลลําปางหลวง เปนเทศบาลขนาดกลาง          โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวน 

ราชการออกเปน  4  สวน ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
โดยกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง รวมทั้งสิน้  63 อัตรา  โดย ก.ท.เดิมไดกําหนดกรอบอัตรากําลังสูงสุดไววา 
เทศบาลตําบลแตละช้ันจะกําหนดตําแหนงไดไมเกินจํานวนที่กําหนด  ทําใหเทศบาลตําบลลําปางหลวงไม
สามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ เพ่ิมใหมไดตามความจําเปนที่จะตองใชบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  
ดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากตําแหนง ที่กําหนดไวเพ่ือใชแกปญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง        
และการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  กําหนดหลักเกณฑใหเทศบาลจัดกรอบอัตรากําลังกําหนดตําแหนง
ดวยเทศบาลเอง  โดยใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศาลที่จะตองจายในดานบุคลากร  ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหเทศบาลแกไขปญหาดานบุคลากร เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
ตอไป 
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลลําปางหลวงดังกลาว  เทศบาลตําบลลําปางหลวงมีภารกิจ
อํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังน้ี 

8.1  โครงสรางเทศบาลตําบลลําปางหลวง 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากาํลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากาํลังใหม หมายเหต ุ
1. สํานักปลดัเทศบาล 

1.1   งานบรหิารทั่วไป 
   -งานบริหารทั่วไป 

      1.2  งานนโยบายและแผน 
   -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -งานวิชาการ 
   -งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
   -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
   -งานงบประมาณ 
 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
   -งานกฎหมายและนิติกรรม 
   -งานการดําเนินการทางคดีและศาล   
    ปกครอง 
   -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
   -งานระเบียบการคลัง 
   -งานขอบัญญัติเทศบาล 
1.4 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   -งานอํานวยการ 
   -งานปองกัน 
   -งานชวยเหลือฟนฟู 
   -งานกูภัย 

 
๑.5  งานการศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 

         - งานพัฒนาดานการศึกษา 

         - งานศึกษาปฐมวัย 

        -  งานโรงเรียน 

         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

         - งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

1. สํานกัปลดัเทศบาล 
1.1 )  งานการเจาหนาที ่

     1.2)  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -งานวิชาการ 
   -งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
   -งานสารสนเทศและระบบ    
    คอมพิวเตอร 
   -งานงบประมาณ 
 
1.3) งานนติกิาร 
   -งานกฎหมายและนิติกรรม 
   -งานการดําเนินการทางคดี 
    และศาลปกครอง 
   -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
   -งานระเบียบการคลัง 
   -งานขอบัญญัติเทศบาล 
1.4) งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   -งานอํานวยการ 
   -งานปองกัน 
   -งานชวยเหลือฟนฟู 
   -งานกูภัย    
   

   ๑.5)  งานบริหารการศกึษา 
         - งานพัฒนาดานการศึกษา 

         - งานศึกษาปฐมวัย 

        -  งานโรงเรียน 

         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

         - งานสงเสริมประเพณ ี

  



  

         - งานศาสนา 

 

      ๑.๖  งานสวัสดิการสังคม 

            - งานสารสนเทศขอมูลผูสูงอาย ุ

            - งานสวัสดิการผูสงูอายุ ผูพิการ       

              และผูปวยที่ติดเช้ือ 

             - งานสังคมสงเคราะห 

           - งานพัฒนาชุมชน 

 
 
1.7  ฝายอํานวยการ 

        -งานสารบรรณ 
        -งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
        -งานบริหารงานบุคคล 
        -งานเลือกต้ัง 
        -งานทะเบียนและบัตร 
        -งานตรวจสอบภายใน 
        -งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว 
 
2. กองคลงั 
     2.1 งานพฒันาและจัดเกบ็รายได 

-งานภาษีอากรคาธรรมเนียมและคาเชา 
       -งานพัฒนารายได 
       -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
       -งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได     
      -งานทะเบียนเบิกจายพัสดุครุภัณฑ    
   
     2.2 ฝายบรหิารงานคลงั 
     -งานการเงิน 

-งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
-งานจัดเก็บฎีกาเบิกจายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

     -งานบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
-งานการเงินและงบทดลอง 
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

           ศิลปวัฒนธรรม 

         - งานศาสนา 

๑.6)  งานทะเบียนราษฎร 
 

๑.7)  งานพฒันาชุมชน 
            - งานสารสนเทศขอมูลผูสูงอาย ุ

            - งานสวัสดิการผูสงูอายุ ผูพิการ       

              และผูปวยที่ติดเช้ือ 

             - งานสังคมสงเคราะห 

 
- ฝายอํานวยการ 
            - งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
2. กองคลงั     
2.1 ฝายบรหิารงานคลัง 
2.1.1 งานพสัดุและทรพัยสิน 
      - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่
ภาษี 
      - งานพัสดุ 
      - งานทะเบียนเบิกจายพัสดุครุภัณฑ 
        และยานพาหนะ 

 - งานภาษีอากรคาธรรมเนียม 
   และคาเชา 

       - งานพัฒนารายได 
       - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด      
         รายได     
 
2.1.2 งานการเงนิและบญัชี 
   

-งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
-งานจัดเก็บฎีกาเบิกจายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน      
-งานการบัญชี 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
-งานการเงินและงบทดลอง 
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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3. กองชาง 
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 
3.1.1 งานกอสราง 
-งานกอสราง 
-งานกอสรางและบูรณะถนน 
-งานกอสรางและบูรณะสภาพ     
 โครงการพิเศษ 
3.1.2 งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
-งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
-งานวิศวกรรม 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
-งานออกแบบ 
3.1.3 งานผังเมือง 
-งานสํารวจและแผนที ่
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 
-งานจัดรูปที่ดินฟนฟูเมือง 
 
3.2 ฝายโยธา 
3.2.1 งานประสานสาธารณปูโภค 
-งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
-งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
-งานระบายนํ้า 
-งานจัดตกแตงสถานที่ 
-งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม 
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 

3. กองชาง 
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 
3.1.1 งานกอสราง 
-งานกอสราง 
-งานกอสรางและบูรณะถนน 
-งานกอสรางและบูรณะสภาพ 
โครงการพิเศษ 
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
-งานวิศวกรรม 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
-งานออกแบบ 
 
3.1.3 งานผังเมือง 
-งานสํารวจและแผนที ่
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 
-งานจัดรูปที่ดินฟนฟูเมือง 
 
3.2 ฝายการโยธา 
3.2.1 งานสาธารณปูโภค 
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 
-งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
-งานระบายนํ้า 
-งานจัดตกแตงสถานที่ 
-งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม 
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ     
-งานควบคุมทางผังเมือง 
     -งานจัดรูปที่ดินฟนฟูเมือง 
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4.1 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
4.2 งานสงเสริมสขุภาพ 
4.3 งานรักษาความสะอาด 
4.4 งานสุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดลอม 
4.5 งานสัตวแพทย 
 

 
 

 
 

 
5. หนวยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ประจําป (ตามแผนฯ ประจําป)   
5.2  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชี
และพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบยอดเงินทดรอง
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมท้ังการ
ควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน พรอมท้ังหลักฐานการทํา
สัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะให
ประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายใน
งบประมาณ และการกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจาย  ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและ
การจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบ
งบประมาณรายได รายจายและเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท 
5.3 งานรายงานผลการตรวจสอบและให
คําแนะนําปรึกษา 
 5.4  งานอ่ืนๆ เชน สอบทานและ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
4.2 งานรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
ฝายงานบริการสาธารณสุข 
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
- งานสงเสริมสขุภาพ 
- งานสัตวแพทย 
 
5. หนวยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจําป 
(ตามแผนฯ ประจําป)   
5.2  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ัง
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรง
ตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี 
รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พรอมท้ังหลักฐานการทํา
สัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี 
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการ
ใชและรักษายานพาหนะใหประหยัด และถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบ
รายละเอียดรายจายในงบประมาณ และการกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย  ซ่ึงรวมถึงเงินยืม
และการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบ
งบประมาณรายได รายจายและเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท 
 
 
5.3  งานรายงานผลการตรวจสอบและให
คําแนะนําปรึกษาแกฝายบริหาร 
5.4  งานอ่ืนๆ เชน สอบทานและประเมินผลการ

 
 
 
 
 
 
 

   กําหนดใหม 



  

ประเมินผลการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน  สงสตง. /ผู
กํากับดูแล (จังหวัด) /กรมฯ 

ควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน  สงสตง. /ผูกํากับดูแล (จังหวัด) /กรมฯ 

 
 
 
 


	             - งานสังคมสงเคราะห์
	             - งานสังคมสงเคราะห์

