
 

                                           

 
ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เรื่อง    การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2563 
 และปรับปรุงโครงสร้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งที่ 1 

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

  ตามที่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 –2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนอัตราก าลังบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
ให้ส าเร็จไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปแล้วนั้น 
 
 

   เนื่องจากเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีภารกิจความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2563 เพ่ือรองรับภารกิจในด้าน
ต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม
ระเบียบ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 18  มกราคม  2561 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลังอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2563 ครั้งที่ 1 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2561 
    
 
 
       (นายพงค์ศักดิ์  ศิริ) 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 



 

                                           

 
 
 

 
  

แผนอัตราก าลัง  3  ป ี
 

เทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563    



 

                                           

 
 

ค าน า 
 

     เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงาน
และระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้มีความเหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวาง
แผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย 

   เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่  สร้าง
ความพึงพอใจกับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ตลอดทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
              เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล 
โดยให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังชองเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น   
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2.  วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม  

ไม่ซ้ าซ้อนอัน 
2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง

ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2549  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   
 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัวเป็นประธาน  ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ และมีนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว    
 3.1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้   
  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 (3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
 (8) บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 

 3.1.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5)  การสาธารณูปการ 
(6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
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(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอ่ืน 
(24) การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

ก าหนด 

3.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
        แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         

ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่
แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนา 

ฉบับที ่๑๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มี
ความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 



 

                                           

-6- 
 

๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  
วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข

และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็น
ประตูการค้าการลงทุนสู่สากล) 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) จังหวัดเชียงใหม่ 
1.  เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY, Wellness City 
2.  เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง: Northern Landport 
3.  เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley   
4.  เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
5.  เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ: Medical and Health Hub 
6.  เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  :  Diversity of Nature 

and Culture 
พันธกิจ  
1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคม

ขนส่ง   
3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค  
5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์รวม 
1.  เศรษฐกิจเข้มแข็ง สมดุลและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2.  สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3.  สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด น ามาสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 

ประเด็นส าคัญ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานระดับสากล   
กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการ

สุขภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่

ระดับสากล 
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ

สุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การ

ลงทุน สู่สากล 
เป้าประสงค์ 
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากสู่มาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต 

และการประกอบธุรกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ 
สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้ม คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์: 
1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา  และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
4. เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของ

ประชากร 
6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ บน

พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและสมดุลใน
ระบบนิเวศน์ 

กลยุทธ์ 
1.  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ป้องกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวย

ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
2.  เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตราย

ให้มีคุณภาพดีข้ึน 
4.   สร้างจิตส านึกของคนในการตระหนักรู้ถึงปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ

การเสื่อมโทรมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันฟ้ืนฟู ปกป้อง ดูแล รักษา ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
5.  การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ

ร่วมกันตามหลักการเป็นผู้ตอบแทนคุณภาพนิเวศน์ 
6.  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการ

ใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุข

ของประชาชน 
เป้าประสงค์ 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคง เพ่ือเป็นรากฐาน

ส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุก

ภาคส่วน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
2.  เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4. เพ่ิมประสิทธิภาพ  การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  
1. ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัจจุบัน 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน 
2. พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความเป็นมือ

อาชีพ 
3. สร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน 
4. สร้างความพร้อมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 
3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว พ.ศ. 2561 - 2564 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการนี้ได้

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ออกเป็น 7 ด้าน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
เป้าประสงค์  
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร  การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และ

สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ที่จ าเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
เป้าประสงค์  
ภาคเกษตรกรรมและประชาชน ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ

ประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้ เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์  
กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรม บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์  
ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติ ในด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์  

กลยุทธ์  
กระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวด ล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  
ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  
ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์  
ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบ

ปัญหา ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม   
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธ์  
1 ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน 
เป้าประสงค์  
1.ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมมือกัน ให้สามารถองกันละรับมือกับ สาธารณภัยต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ลดปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
กลยุทธ์  
ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากร เทคโนโลยีและกระบวน การอ่ืนที่ก่อให้ เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายใน
ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเรียบร้อยในชุมชน 
เป้าประสงค์  
องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลัก  ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
กลยุทธ์  
1. สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

3.1.6 นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
นายพงค์ศักดิ์  ศิริ นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว โดยยึดแนวคิดการบริหารราชการตามแนวทางพระราชด าริและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังนี้ 

๑ .ด้านการเกษตรกรรม 
๑.๑ สนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพดี และส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน

การผลิตของ ประชาชน 
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งกองทุน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่ราษฎรในเขต

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ๑๔ หมู่บ้าน   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน   ให้ประชาชนมีช่องทางเข้าหา
แหล่งทุนสร้างรายได้  ขยายโอกาส ลดรายจ่าย  

๑.๓ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการเกษตรกรรมกับสนับสนุนยาปราบ
ศัตรูพืชเพ่ือให้ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

๑.๔ สนับสนุนด้านวิชาการและ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการเกษตรตามแนวพระราชด ารัส
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี     

๑.๕ สนับสนุนเรื่องการใช้น้ าและการจัดการบริหารเรื่องน้ าของเกษตรกร โดยดูแล
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าของเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร  ของเกษตรกร
ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

๑.๖ โครงการจัดตั้งศูนย์การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ของเกษตรกรในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

๒. ด้านการศึกษา 
๒.๑ จัดให้มีพาหนะรับส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าเทศต าบลเจดีย์แม่ครัว

เพ่ือลดค่าให้จ่ายของผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 
๒ .๒ สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐานและเพียงพอในศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กใน

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวอย่างเพียงพอ 
๒ .๓ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ เรียนดีและมีความประพฤติที่

เรียบร้อยแต่ฐานยากจน 
๒.๔ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ของเทศต าบลเจดีย์แม่ครัว 
๒.๕ สนับสนุนด้านหลักโภชนาการส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนภายในเทศต าบลเจดีย์แม่ครัว 
๒.๖ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติที่

เรียบร้อยแต่ยากจน  ที่อยู่ในเขตภูมิล าเนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ จัดเก็บขยะฟรี และมีการบริหารจัดการเรื่องขยะที่ถูกหลักวิชาการ 
๓.๒ สนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านให้คนในชุมชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 
๓.๓ จัดหาน้ าอุปโภคและบริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓.๔ จัดให้มีศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 
๓.๕ จัดให้มีศูนย์คลินิกบริการรักษาประชาชนที่ยังขาดการเข้าถึง  ทางด้านการบริการ

ทางสาธารณสุขและดูแลประชาชนในเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวแบบองค์รวมให้ทั่วถึง 
๓.๖ จัดให้มีศูนย์ปศุสัตว์ประจ าต าบลดูแลด้านสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 
๓ .๗ ส่งเสริมให้มีโครงการโรงพยาบาลชุมชนผู้ป่ วยนอก ขนาด 10 เตียงในเขต

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
๓.๘ จัดภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ 
๔. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔.๑ ถนนทางสัญจรทุกเส้นทางในต าบลแม่แฝกใหม่ต้องได้มาตรฐาน มีความสะดวกใน

การสัญจรทุกฤดูกาล 
๔.๒ จัดให้มีไฟกิ่งอย่างเพียงพอในทุกพ้ืนที่ ทุกเส้นทางและถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว 

ในเขตต าบลแม่แฝกใหม ่
๔.๓ น้ าประปาต้องไหลสะดวก สะอาดและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
๔.๔ จัดให้มีระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน 
๕. ด้านสังคม 
๕.๑ สนับสนุนองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด 
๕.๒ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรในต าบลแม่แฝกใหม่ แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๓ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการดูแลทั้งสวัสดิการและเบี้ยยังชีพอย่าง

ทั่วถึง 
๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม่ 
๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนในต าบลแม่แฝกใหม ่
๕.๖ สนับสนุน ส่งเสริม ความสามารถทุกด้านของเยาวชนในต าบลแม่แฝกใหม่เพ่ือ

พัฒนาความเป็นเลิศ 
๕.๗ สนับสนุนงบประมาณองค์กรต่างๆภายในต าบลแม่แฝกใหม่ 
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) เพ่ือป้องกันอุทกภัยและ

สร้างความชุมชื่นให้กับผืนป่า 
๕.๙ ป่ากบัชุมชนต้องอยู่ด้วยกันแบบพ่ึงพา 
๖.การบริการประชาชน 
๖.๑ สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒ จัดชุดบริการประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในงานพิธีต่างๆของประชาชนและ

หน่วยงานที่เกิดข้ึนภายในเทศต าบลเจดีย์มีครัว                                                                                                                          
๖.๓ จัดพาหนะบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ใน

ภาวการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
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๗.การบริหารองค์กร 
๗.๑ พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
๗.๒ อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการทุก

ระดับชั้น 
๗.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นให้มีศักยภาพในการบริการประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  

 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 
          3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
            3.2.2 กองคลัง 
            3.2.3 กองช่าง 
   3.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   3.2.5 กองการศึกษา 
 

  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงการจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การ
ก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด และการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง มีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงมีการก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

   -  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) จ านวน  1  อัตรา 
  -  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 

        1) ส านักปลัดเทศบาล 
   พนักงานเทศบาล 
          - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
          - หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     จ านวน 1 อัตรา 
          - หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)       จ านวน  1 อัตรา 
 - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)         จ านวน  1 อัตรา 
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)        จ านวน  1 อัตรา 
 - นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)         จ านวน  1 อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)                จ านวน  1 อัตรา 
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 - นิติกร (ปก./ชก.)           จ านวน  1 อัตรา 
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)         จ านวน  1 อัตรา 
 - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)        จ านวน  1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)         จ านวน  1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)     จ านวน  1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน  1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จ านวน  1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1 อัตรา 
-  ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) จ านวน  1 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-  คนงานทั่วไป จ านวน  5 อัตรา 
-  พนักงานดับเพลิง จ านวน  5 อัตรา 
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1 อัตรา 

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ในด้าน        
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน             
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  4) ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน และ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

2) กองคลัง 
พนักงานเทศบาล 

 - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา 
 - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   จ านวน  1 อัตรา
 - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)     จ านวน  1 อัตรา 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)  จ านวน 1 อัตรา 
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)  จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)   จ านวน 1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            จ านวน  1 อัตรา 

 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

3) กองช่าง 
พนักงานเทศบาล 

-  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
-  นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จ านวน 2 อัตรา 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   ในด้าน       
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานเทศบาล 
-  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 อัตรา 
  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)   
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)           จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)                จ านวน 1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล           จ านวน  1 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป             จ านวน  1 อัตรา 

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ในด้าน       
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

5) กองการศึกษา 
พนักงานเทศบาล 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   จ านวน  1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)           จ านวน  1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)           จ านวน  1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- แมครัว (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 

สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 พนักงานครูเทศบาล  

-  ผู้อ านวยการ (คศ.3) จ านวน 1 อัตรา 
- คร ู(คศ.1)             จ านวน  5 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- ภารโรง                        จ านวน  1 อัตรา 
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สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
พนักงานครูเทศบาล 

- คร ู(คศ.1)            จ านวน  3 อัตรา 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)           จ านวน  5 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                   จ านวน  10 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ดูแลเด็ก                    จ านวน  2 อัตรา 

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ในด้าน       
1) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี 
 
   ทั้งนี้  ในการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ในเทศบาลนั้น  ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานของ
แต่ละส่วนราชการ และเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง จ านวน
พนักงาน ที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ 
 

3.4 การเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน โดยได้ท าการเปรียบเทียบอัตราก าลังกับเทศบาลที่มีพ้ืนที่ และมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 

รายละเอียด เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลต าบลสันโปง่ เทศบาลต าบลหนองหาร หมายเหตุ 
พ้ืนที ่ 58.75 ตร.กม. 21.60 ตร.กม. 

 
28.28 ตร.กม.  

จ านวนประชากร 7,872 คน 10,231 คน 4,196 คน  
รายได้ ปี 2561  63,000,000 บาท 62,409,837 21,846,200 บาท  
ส่วนราชการ 5 ส านัก/กอง 5 ส านัก/กอง 5 ส านัก/กอง  
ส านักปลัดเทศบาล 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 

-  

 
14 อัตรา 

- 
4 อัตรา 

11 อัตรา 
รวม 29 อัตรา 

 
      11  อัตรา 

1 อัตรา 
8 อัตรา 
6 อัตรา 

รวม 26 อัตรา  

 
10 อัตรา 
1 อัตรา 
3 อัตรา 

12 อัตรา 
รวม 21 อัตรา  

 

กองคลัง 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
6 อัตรา 

- 
1 อัตรา 

- 
รวม 7 อัตรา 

 
6 อัตรา 

- 
- 

2 อัตรา 
รวม 8 อัตรา 

 
3 อัตรา 
1 อัตรา 

- 
3 อัตรา 

รวม 7 อัตรา 
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รายละเอียด เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลต าบลสันโปง่ เทศบาลต าบลหนองหาร หมายเหตุ 
กองช่าง 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
3 อัตรา 

- 
2 อัตรา 

- 
รวม 5 อัตรา 

 
6 อัตรา 

- 
2 อัตรา 
2 อัตรา 

รวม 10 อัตรา 

 
3 อัตรา 

- 
1 อัตรา 

- 
รวม 4 อัตรา 

 

กองการศึกษา 
-พนักงานเทศบาล 
-พนักงานครูเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจา้งตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
4 อัตรา 

14 อัตรา 
- 

11 อัตรา 
3 อัตรา 

รวม  32 อัตรา 

 
3 อัตรา 
7 อัตรา 

- 
1 อัตรา 
2 อัตรา 

รวม 13 อัตรา 

  
4 อัตรา 
1 อัตรา 

- 
16 อัตรา 
- อัตรา 

รวม  21 อัตรา 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
 

3 อัตรา 
- 

1 อัตรา 
1 อัตรา 

รวม 5 อัตรา 

 
 

4 อัตรา 
- 
- 

2 อัตรา 
รวม 6 อัตรา 

 
 

4 อัตรา 
- 

1 อัตรา 
1 อัตรา 

รวม 6 อัตรา 

 

 
 

3.5 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

3.5.1  ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 60,000,000 บาท 
                 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 25.80 
     3.5.2  ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 63,000,000 บาท  
       ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ  25.36 

3.5.3  ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 66,150,000 บาท 
                 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 24.91 
     3.5.4  ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 69,457,500 บาท  
       ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ  24.49 
 

3.6 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1)  ถนนที่ใช้การสัญจรในเขตเทศบาลระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก ต้องมีการก่อสร้าง 
ปรับปรุงอยู่หลายเส้นสาย  
    2)  มีน้ าท่วมขังในถนนที่ใช้ในการสัญจรบางเส้นทาง 
    3)  การก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะสะพานข้ามล าน้ า ล าเหมือง ล าห้วย เพ่ือให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย 
    4) สถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ยัง
ไม่เพียงพอ 
    5) ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
การมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
    6)  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ และไมท่ั่วถึง 
    7)  การซ่อมแซมปรับปรุง อาคารส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
สนามกีฬาเทศบาล ห้องน้ า ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เพ่ือรองรับการให้บริการแก่
ประชาชน และมีความปลอดภัย 
   4.2  ด้านเศรษฐกิจ 
    1)  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
    - ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
    - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
    - ราษฎรมีอาชีพรับจ้าง ท าให้มีงานท าไม่สม่ าเสมอ 
    2)  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
    -  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้น    
    -  ศัตรูพืชแพร่ระบาดในไร่นา 

 4.3 ด้านสังคม 
   1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   2) ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
   3) ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 

    4.4  ด้านการเมืองการบริหาร 
   1) ความเข้มแข็งของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน 
   2) ขาดการมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมพัฒนา 
   3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน และบุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 
  4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ปัญหาน้ าเสียจากโรงงาน และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
   2) ปัญหาคลองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
   3) ปัญหาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ชุมชน 
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  4.6 ด้านสาธารณสุข 

    1) ปัญหาขยะมูลฝอย 
    2) ปัญหาการป้องกันมลพิษจากการประกอบการต่อสิ่งแวดล้อม 
   4.7 ดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1) การส ารวจ และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
    2) การจัดสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กอยู่เสมอ 
                               3) การสร้างการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมภายในชุมชมเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์ไ ด้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง โดยได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุกวัยของประชากร ในการแก้ไขปัญหา
ต่ างๆ  ซึ่ งประกอบด้ วยด้ าน โครงสร้าง พ้ืนฐาน  ด้ านความมั่ นคงและค วามสงบ  เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และความต้องการของประชาคมในด้านอ่ืน ๆ และจึงจัด
ประชุมประชาคมในระดับต าบลเพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการในภาพรวมของต าบลอีกครั้งหนึ่งโดย
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย
จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส และข้อก าจัด ของแต่ละด้านของการพัฒนา ดังผลการวิเคราะห์ซึ่งจะน าเสนอเป็นราย
ประเด็นนโยบาย รวม 7 ประเด็นตามล าดับ  ได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  โดยเทคนิค SWOT Anlysis  
ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุ

ตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้  
ปัจจัยภายนอก  
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล

หรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้

เกิดความเสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  
 

1. ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จุดแข็ง  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวมีเส้นทางการคมนาคมที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ มีถนนที่

สามารถติดต่อกันได้ทั่วทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎร   ที่จะเพ่ิมขึ้น
ได้ในอนาคตอย่างเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีน้ าจากคลองชลประทาน
เขื่อนแม่งัดไหลผ่านในเขตเทศบาลท าให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพียงพอตลอดปี  

จุดอ่อน  
บางส่วนในพ้ืนที่ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ า โทรศัพท์

สาธารณะ ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง  3-4 เมตร ริม
สองฟากถนนเกือบทั้งหมดไม่มีทางเท้า ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพ้ืนที่ส าหรับขยาย
ถนนโดยไม่ต้องเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากราษฎร  อีกทั้งริมสองฟากถนนส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ า พ้ืนที่บาง
หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ลาดเนินเขา เวลาฝนตกน้ าจะไหลลงสู่ที่ต่ ากว่าท าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดื อดร้อน
เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ าสองข้างถนน  ท าให้ช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง พ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยน้ าป่าไหลหลาก เป็นพ้ืนที่รับน้ าจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออก 
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ของต าบลและเคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ตลิ่งล าห้วยและสะพาน
ช ารุด  จากเหตุน้ าป่าไหลหลากจ านวนหลายจุดหลายหมู่บ้านน้ าประปาไม่เพียงพอและไม่สะอาด มีสีขุ่น มีสนิม
เหล็ก สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการบางประเภทไม่ได้รับการดูแลรักษา อย่างเหมาะสม เช่น ถนนบางสาย 
ช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ  การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะที่จะน ามาใช้เป็นที่ตั้งสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

โอกาส  
ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงให้

ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ า อีกทั้งรัฐบาล ยังให้การสนับสนุน
งบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค  
การขยายเขตไฟฟ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมทางหลวงท าให้ต้อง

เสียงบประมาณจ านวนมากในการอุดหนุนแต่ละครั้งที่มีการขอขยายเขตไฟฟ้า ขาดการป้องกันอย่างถาวรในการ
กัดเซาะการพังทลายของดินจากภูเขา ท าให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย แม้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แต่หลักเกณฑ์ของการพิจารณางบประมาณนั้นไม่เอ้ือต่อท้องถิ่น  เช่น  ต้องเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่นอ่ืน โดยเฉพาะหากเป็นถนน ต้องมีหน้าผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จุดแข็ง  

   ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่าง
ชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ   หรือผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรในต าบลแม่แฝกใหม่ แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มี
ความแตกแยกในการนับถือศาสนาและ มีความสามารถในวิชาชีพจนสามารถรวมเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีสถานีต ารวจอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอด  24 
ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที และมีชุด
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่  

จุดอ่อน  
   ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าให้ต้อง
ออกไปทางานนอกพ้ืนที่ อีกทั้งจ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการและประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  

โอกาส  
การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ

งบประมาณของท้องถิ่นเอง และท าให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง
รัฐบาลผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการท าให้มีประชาชนได้รับประโยชน์  
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อุปสรรค  
อาชีพหลักเรื่องการเกษตร ซึ่งมีอ านาจการต่อรองต่ า อีกทั้งราคายังไม่แน่นอน ในอนาคตมี

แนวโน้มว่าประชากรจ านวนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะทาให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเพ่ิมภาระแก่ครอบครัว 
และท้องถิ่นในการดูแล ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆต่อประชาชน
ได้ง่าย และผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูงขึ้น 
ประกอบกับสภาวะการเมืองและสถานการณ์ชายแดนประเทศไทยยังไม่ค่อยสงบ  การกระจายของสื่ออย่าง
รวดเร็ว ท าให้เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบ   ต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเครียด
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม  

3. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข  
จุดแข็ง  
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ในเขตพ้ืนที่ และในส่วนของเทศบาลเจดีย์แม่ครัว มี

พนักงานและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง อีกทั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลสันทรายและ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุข มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อในพ้ืนที่ อีกท้ังยังมีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  

จุดอ่อน  
ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ปัญหายา

เสพติดเริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก าลังกายยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า   

โอกาส  
ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งสื่อแขนง

ต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทาง  จึงท าให้ประชาชนเริ่ม
ตื่นตัวอีกท้ังนโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ  

อุปสรรค  
อิทธิพลสื่อมวลชนมีการเสนอข่าวโดยเสรีท าให้รู้จักสารเสพติด วิธีใช้เพ่ิมมากขึ้นและการก่อ

อาชญากรรมท าได้หลายรูปแบบ มีวิธีพลิกแพลงใช้เทคนิคที่สูงขึ้น อีกทั้งสื่อยังเสนอทางเลือกในการบริโภคแบบ
ประเทศตะวันตก ท าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์  ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง เนื่องจากวิถีชีวิตในการด ารงชีพของ
ประชาชนที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจท าให้มีโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม เช่น เบาหวาน ความดันมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น อีกท้ังโรคใหม่ๆได้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถมากขึ้นถึงจะตามทัน  

4. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จุดแข็ง  

   ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในสังกัดเทศบาลและ สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนระดับประถมและมัธยม) ในเขตพ้ืนที่ส าหรับการรองรับประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลระดับก่อนวัย
เรียนและระดับปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
งานประเพณีอย่างต่อเนื่องทุกปี ร่วมอนุรักษ์การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการต่างๆ  
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จุดอ่อน  
   เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา พัฒนาอุปกรณ์การเรียน
การสอน และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา  กลุ่มเยาวชน   
ไม่มีเวลามาสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือร่วมอนุรักษ์ การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อจึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ 

โอกาส  
มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงมาสู่ท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่นได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษา การตื่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้งทุก
หน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญและพยายามร่วมกันปลุกจิตสานึกให้ร่วมกันสืบทอด  

อุปสรรค  
   ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังขาดความชัดเจน กระแสวัตถุนิยม อิทธิพลของสื่อท าให้รับ
วัฒนธรรมภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแสสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ยั่งยืน ถาวร มักจะให้ความส าคัญในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา  

5. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

จุดแข็ง  
   มีการจัดบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนกับเทศบาล ด้านการบริหารผู้บริหารได้เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลัก การก าหนดแผนงาน
โครงการ และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภาฯ ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้น 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน
องค์กรมีการท างานเป็นระบบ  มีความหลากหลายของช่องทางในการให้ข่าวสารแก่ประชาชน   เช่น  เสียงตาม
สาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  

จุดอ่อน  
   ในด้านการเมืองท้องถิ่น ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
ท้องถิ่นสูง แต่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพ่ึงพาตนเอง   ลดการพึ่งพา
ตนเองน้อยลง แต่กลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน  

โอกาส  
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ให้

อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนิน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  
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อุปสรรค  
   การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลยังขาดความแน่นอน  ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว  การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อองค์กร ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น  ในทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนราชการอ่ืนๆ โดยเฉพาะส่วนราชการนอกพ้ืนที่จัดท าโครงการ/แผนงานขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก
เทศบาลในแต่ละปีจ านวนมาก ส่งผลกระทบให้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณที่จะ
น าไปพัฒนาในด้านอ่ืนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

6. การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง  
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตของเทศบาลยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะได้รับการอนุรักษ์ 

ปกป้องรวมถึงยกระดับให้ดีขึ้น ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ ประชาชน เยาวชน อีกท้ังสถานศึกษาสถานประกอบการในเขตเทศบาล
เข้ามา    มีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน  

จุดอ่อน  
   เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ยังมีปัญหาด้านการจัดการขยะซึ่งไม่ถูกคัดแยกอย่างจริงจัง จาก
ครัวเรือน ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ลงได้ เทศบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
จ านวนมากท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านอ่ืน การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานสูง   และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น 
การคัดแยกขยะของครัวเรือน ลดลง  ยังมีการเผาป่า เผาตอซังข้าวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวท าให้เกิดปัญหา
หมอกควัน เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ   

โอกาส  
   ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
และเป็นกระแสที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศและระดับโลก  มีหน่วย
ด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน 
ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

อุปสรรค  
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ

ควบคุมการเผาขยะและมลพิษในพ้ืนที่ อีกทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประกอบการ  โดยภาพรวมขาด
จิตส านึกในการควบคุมหรือปฏิบัติตามกฎหมาย  

7. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว  

จุดแข็ง  
   พ้ืนที่มีศักยภาพในการก่อสร้าง ขยายโรงงานและฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพราะในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีผลผลิตทาง
การเกษตรเพียงพอ มีทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว มีปริมาณแรงงานในพ้ืนที่จ านวน
มากพอส าหรับการด าเนินการภาคผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม 
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จุดอ่อน  
   ประชาชนขาดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ เกิดความเคยชิน
ในการรับการบริการจากรัฐมากว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ กระบวนการคิด และความ
กระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ ปัญหา กิจกรรม โครงการ แผนงาน การพัฒนา
ท้องถิ่นตนเองในเชิงการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

โอกาส  
รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  จะท าให้เกิดผลดีเชิงเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเพราะนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก  

อุปสรรค  
   งบประมาณที่สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และด าเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและความไม่
แน่นอนทางด้านการเมืองยิ่งท าให้เกิดการชะลอตัวในการลงทุน 
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6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลจะด าเนินการ 
   6.1 ภารกิจหลัก 
    1) การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
    2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
    3) การพัฒนาระบบการศึกษา 
    4) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต าบล 
    6) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    7) การสร้างความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    8) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    9) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

  6.2 ภารกิจรอง 
    1) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
    2) การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
    3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
   เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นการรองรับอ านาจหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดตามอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล 
และเพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว เกิดประโยชน์
แก่ราชการและเพ่ือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการตามขนาดเทศบาล โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ต้องไม่เกิน 40 % ของค่าใช้จ่ายของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ต้องก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ และปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและอ านาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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 8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
   จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ ดังนี้ 

   8.1 โครงสร้างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีภารกิจด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนจึงมีความจ าเป็นในการ
ก าหนดงานในส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
1.ส านักปลดัเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3)  งานส่งเสริมการเกษตร 
4)  งานพัฒนาชุมชน 
1.2 ฝ่ายธุรการ 
5)  งานธุรการ 
6) งานการเจ้าหน้าที่ 
7) งานนิติการ 
8)  งานทะเบียนราษฎร 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1)  งานการเงินและบัญชี 
2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
3)  งานพัฒนารายได้ 
3. กองช่าง 
1)  งานสาธารณูปโภค 
2)  งานวิศวกรรม 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1)  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5. กองการศึกษา 
5.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
1) งานการศึกษาปฐมวัย 
2) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1  ฝ่ายอ านวยการ 
1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3)  งานส่งเสริมการเกษตร 
4)  งานพัฒนาชุมชน 
1.2 ฝ่ายธุรการ 
5)  งานธุรการ 
6) งานการเจ้าหน้าที่ 
7) งานนิติการ 
8)  งานทะเบียนราษฎร 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1)  งานการเงินและบัญชี 
2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
3)  งานพัฒนารายได้ 
3. กองช่าง 
1)  งานสาธารณูปโภค 
2)  งานวิศวกรรม 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1)  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5. กองการศึกษา 
5.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
1) งานการศึกษาปฐมวัย 
2) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
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   8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
    เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และเพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้  

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2561 – 2563  

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้ง
ใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ขา้งหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -  
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
หัวหน้าฝา่ยธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
1)งานธุรการ 
นักจัดการงานทัว่ไป (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

3)งานส่งเสริมการเกษตร 
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

4)งานพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง). 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานดับเพลิง 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 1 

พนักงานดับเพลิง - 1 1 1 + 1 - - ก าหนดเพิ่ม 1 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
6)งานนิติการ 
นิติกร (ปก./ชก). 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

7)งานการเจ้าหนา้ที ่
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

8)งานทะเบียนราษฎร 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้ง
ใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ขา้งหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ ) 1 1 1 1 - - -  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
1)งานการเงินและบัญช ี
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2)งานพัสดุและทรัพย์สิน 
เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

3)งานพัฒนารายได้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

1)งานสาธารณูปโภค 
นายช่างโยธา (อาวุโส) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

2)งานวิศวกรรม 
นายช่างโยธา (อาวุโส.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

1)งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

2)งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก). 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-  

 
- 

 
- 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

1)งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 1 

 
- 

 
- 

 
ยุบเลิก 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
2)งานการศึกษาปฐมวัย         
เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง.) 
 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้ง
ใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ขา้งหน้า 
เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
แม่ครัว (ทักษะ) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

พนักงานครูเทศบาล  
สังกัดศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ครู  (คศ.1) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 5 5 5 5 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
-  

พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ผู้อ านวยการ (คศ.3) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

คร ู (คศ.1) 5 5 5 5 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารโรง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 78 78 78 78 +1/-1 - -  
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตามแผ่นอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563) 

 
 

 

  

 

  

 

10.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

ปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   

รองปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)   

กองการศึกษา 

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   

กองช่าง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   

กองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )   

ส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)   

1)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2)  งานส่งเสริมการเกษตร 

3)   งานพัฒนาชุมชน 

4)   งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

1) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2) งานปอ้งกันและควบคุม โรคติดต่อ 

 

1)  งานการศึกษาปฐมวัย 

2)  งานส่งเสริมประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

หัวหน้าฝา่ยธุรการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

 

หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)   

 

1)  งานธุรการ 

2)   งานนิติการ 

3)  งานการเจา้หน้าท่ี 

4)  งานทะเบยีนราษฎร 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

1)  งานสาธารณูปโภค 

2)  งานวิศวกรรม 

 

1)   งานพัฒนารายได้ 

 
1)  งานการเงินและบัญชี 

2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 



 

                                           

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) (1) 

คนงานทั่วไป  (5) 
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โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานธุรการ 

งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

งานการเจ้าหน้าที ่

 

งานพัฒนาชุมชน 

งานส่งเสริมการเกษตร งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 

 
   นักวิชาการเกษตรช านาญการ  (1) 
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (1) 
 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1) 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน (1) 

พนักงานดับเพลิง  (5) 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 

 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1) 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ (1) 

 
นิติกรปฏิบัติการ (1) 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
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                                                                                โครงสร้างของกองคลัง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น) (1) 

 

งานการเงินและบญัช ี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  (1) 

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
เจ้าพนักงานพสัดุ ปง./ชก. (1) 

 
นักวิชาการจัดเกบ็รายไดป้ฏิบัติการ (1) 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดบักลาง ) (1) 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้

(นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น ) (1) 
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                                                                                 โครงสร้างของกองช่าง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 

 

 

งานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม 

นายชา่งโยธาอาวุโส  (1) 

ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟา้ (1) 

ผู้ชว่ยนายชา่งส ารวจ (1) 

นายชา่งโยธาอาวุดส  (1) 
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โครงสร้างของกองการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น)  

(1) 

 

 

งานการศึกษาปฐมวัย 

 
งานส่งเสรมิประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม 

 

เจ้าพนักงานพสัดุ ปง./ชง. (1) 

แม่ครัว (ทักษะ) (1) 

สังกัดโรงเรียนอนุบาลฯ 

ผู้อ านวยการ (คศ.3)  (1) 

ครู (คศ.1) (5) 

ภารโรง (1) 

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ครู (คศ.1) (3) 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชว่ย) (5) 

ผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ) (10) 

ผู้ดูแลเด็ก (2) 

 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  (1) 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น ) (1) 
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      โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)   (1) 

 

 

งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  ( 1 ) 

ผู้ชว่ยนักวิชาการสุขาภิบาล (1) 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  (1) 

คนงานทั่วไป (1) 


