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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํ านึ งถึ งภาระหน าที่ ความรั บผิ ดชอบ ลั ก ษณะงานที่ ตองปฏิ บัติ ความยาก และคุ ณภาพของงานปริ มาณ
ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายของเทศบาล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของ
พนักงานเทศบาล เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)
กําหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจางใหเกิด
ความเหมาะสมและให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เกิ ด ความคล อ งตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยได
กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนด
เปนประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข าราชการ หรื อพนั กงานสวนท องถิ่ น (ก.กลาง) ได มีมติ เห็ นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาล
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
วิเคราะห อํานาจหนาที่ และภารกิ จของเทศบาล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผน
การใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานปน จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเทศบาลตําบลบานปน มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบการจาง
ที่เหมาะสม ไมซ้ําซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายของเทศบาล
2.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลบานปน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลและพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดประเภท
ตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.5 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลบานปน
2.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลบานปน สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
และการใชอตั รากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลบานปน เกิดประโยชนตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
มี การลดภารกิ จและยุ บเลิ กหน วยงานที่ ไม จําเป นการปฏิ บัติภ ารกิ จสามารถตอบสนองความต องการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี
2.7 เพื่อใหเทศบาลตําบลบานปนดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตําบลบานปนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เพื่อใหเทศบาลตําบลบานปนมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานปนที่มีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของเทศบาลตํ า บลบ า นป น ซึ่ ง ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรี ตําบลบ านป น เป นประธาน หั วหน าส วนราชการทุ ก ส วนราชการ เป นกรรมการ และมี
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 1 คนเปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานปน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญั ติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให องค กรปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหาร รวมถึง
สภาพปญหาของเทศบาลตําบลบานปน
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดแพร ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตางๆ
3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลบานปน โดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา
ในเทศบาลประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล
ตําบลบานปน
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลบานปน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มี 2 หมูบาน คือ
บานใหม หมูที่ 4 (เต็มหมูบาน) และบานปนหมูที่ 5 (บางสวน) ตั้งอยูในเขตตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัด
แพร ตั้งอยูระหวางอําเภอลองและอําเภอเมืองแพร โดยหางจากอําเภอลองประมาณ 3 กิโลเมตร และหาง
จากอําเภอเมืองแพรประมาณ 37 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หมูที่ 5
ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
ทิศใต
ติดกับ หมูที่ 4
ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
ทิศตะวันออก ติดกับ หมูที่ 4,8,12 ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
ทิศตะวันตก ติดกับ หมูที่ 4,5
ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
ภูมิประเทศ ตั้งอยูบนพื้นที่ราบมีภูเขาลอมรอบ มีลําหวยไหลผาน 2 สาย คือ ลําหวยแมลาน
และลําหวยแมยาก การคมนาคมมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1023 สายลอง-แพร (มีรถโดยสารวิ่งสายลองแพร) ตลอดทัง้ วัน และมีสถานีรถไฟบานปน สายกรุงเทพ-เชียงใหม (วันละ 3 เที่ยว)
สายเชียงใหม-กรุงเทพ (วันละ 4 เที่ยว)
สายเชียงใหม-นครสวรรค (วันละ 1 เที่ยว)
สายนครสวรรค-เชียงใหม (วันละ 1 เที่ยว)
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 882 ไร (1.44 ต.ร.กม.) จําแนกการใชประโยชนจากที่ดิน
1.พื้นที่อยูอาศัยบานเรือน

ประมาณ 249 ไร

2.พื้นที่ทําการเกษตร

ประมาณ 442 ไร

3.พื้นที่อื่นๆ

ประมาณ 191 ไร

(พื้นที่รานคาพาณิชย,อุตสาหกรรมเฉพาะพิเศษ,สถานที่ราชการ/สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ,พื้นที่อนุรักษทรัพยากร และพื้นที่อื่น 150 ไร)
ประชากรและเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลบานปน มี 2 หมูบานคือ หมูที่ 4 บานใหม(เต็มหมูบาน)และ หมูที่ 5 บานปน(บางสวน)
แบงเปน 7 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบานบนเหนือ
(หมูที่ 5)
2. ชุมชนบานบนสวรรค
(หมูที่ 5)
3. ชุมชนบานบนใต
(หมูที่ 5)
4. ชุมชนบานใน
(หมูที่ 5)
5. ชุมชนบานใหม-ตลาด (หมูที่ 4)
6. ชุมชนบานหลิ่ง
(หมูที่ 4)
7. ชุมชนบานบนนา
(หมูที่ 4)
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ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานปน มีจํานวน 2,374 คน เปนชาย 1,095 คน เปนหญิง 1,279 คน
แยกเปนหมูบาน ตามตาราง ดังนี้
*** ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2557
จํานวนประชากร
หมูบาน
จํานวน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
หมูที่ 4
336
459
527
986
หมูที่ 5
451
636
752
1,388
ทะเบียนบานกลาง
1
รวม
787
1,095
1,279
2,374
ดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
เทศบาลตําบลบานปนมีถนนสายลอง-แพร(ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1023) สามารถเดินทางไป
จังหวัดลําปางและภาคเหนือตอนบนได และมีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม(ทางรถไฟสายเหนือ) ผานที่
สถานีรถไฟบานปน การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนตและทางรถไฟ และมีรถประจําทางวิ่งผานตลอดวัน
สภาพการคมนาคมในเขตเทศบาล เทศบาลตําบลบานปนมีถนนเทศบาลที่รับผิดชอบ แยกเปน
ถนนคอนกรีต คสล.
5,585 เมตร
ถนนลาดยาง
1,586 เมตร
ถนนลาดยางสายลอง-แพร ของกรมทางหลวงผานเปนระยะทาง 2,000 เมตร
การไฟฟา
บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลบานปนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน และถนนในเขตเทศบาลสวนใหญ
มีไฟฟาสาธารณะทุกถนน ทุกซอย
การประปา
หน วยงานที่รับผิ ดชอบในการบริ การด านการประปา คื อ กองการประปาเทศบาลตําบลบ านป น
ปจจุบัน บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลบานปนและนอกเขตเทศบาลบางสวน ใชบริการประปา ที่เหลือใชบอน้ํา
ตื้นและแหลงน้ําธรรมชาติ
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลตําบลบานปน ไมมีที่ทําการไปรษณีย ใชเครือขายวิทยุสื่อสารของปกครอง
อําเภอ วิทยุตําบล วิทยุเทศบาลตําบล และโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รวมทั้งมีการติดตั้ง
อินเทอรเนต โครงขายไรสาย (WIRELESS NETWORK) ภายในสํานักงานเทศบาล
สถานที่ราชการ
สถานที่หรือหนวยงานของทางราชการที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลมี 7 แหง ดังนี้
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปน(อนามัย)
1 แหง
- ที่ทําการตํารวจชุมชนบานปน
1 แหง
- หมวดการทางลอง
1 แหง
- โรงเรียนบานปนประชาราษฎร(ระดับประถมศึกษา) 1 แหง
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลอง
1 แหง

- สถานีรถไฟบานปน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปน

1
1

แหง
แหง
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ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แหลงน้ํา
เทศบาลตําบลบานปนมีลําหวยไหลผาน จํานวน 2 สายคือ ลําหวยแมลานเปนลําหวยที่มีขนาดใหญ
และไดเรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว และมีถนนเลียบลําหวย เทศบาลฯ ไดประดับไฟกิ่งไว สามารถใชเปนที่
พักผอนหยอนใจได และลําหวยแมลานนี้ ทุกปเทศบาลจะใชเปนที่จัดงานประเพณีลอยกระทงทุกป และอีกลํา
หวยหนึ่งคือ ลําหวยแมยากเปนลําหวยที่มีขนาดกลางและไดเรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว และมีถนนเลียบลํา
หวย ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลบานปนสามารถใชน้ําในลําหวยทั้งสองใชในการเกษตรกรรมไดตลอดป
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย
เทศบาลตําบลบานปนมีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย คือ
- สวนสาธารณะสมเด็จยา 90 (สถานที่/อุปกรณออกกําลังกายกลางแจง
และพักผอนหยอนใจ)
- สวนสาธารณะหนองเคียน (สระวายน้ํา)
- ลําหวยแมลาน (บริเวณถนนเลียบลําหวยแมลานหลังสถานีรถไฟบานปน)
- สนามกีฬาเทศบาลตําบลบานปน (สนามเปตอง, สนามตะกรอ, สนามแบดมินตัน
- สนามกีฬาโรงเรียนบานปน
- อาคารสํานักงานหลังเกา (อาคารอเนกประสงค หมูที่ 5)
(ชมรมผูสูงอายุมีเครื่องออกกําลังกาย ประกอบดวย ลูวิ่ง และจักรยานถีบออกกําลังกาย)
ดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลบานปนประกอบอาชีพ
ทางดานการเกษตรคือมีรายไดจากการทํ านา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว ค าขายผลผลิ ตทางการเกษตร การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ นอกจากนั้นมีรายไดจากอาชีพเสริม เชน การทําอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และบางสวนมีรายไดจากการประกอบอาชีพรับจางในตัวจังหวัดและตางจังหวัด
การเกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่รอบๆ เทศบาลตําบลบานปนเปนพื้นที่เกษตรกรรม สวนใหญจะเปนการปลูก
ขาว ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว ขาวโพด มะระ ผักกาดเขียวปลี ถั่วลิสง ถั่วเหลือง แตงกวา มะเขือเทศ และมี
บางสวนประกอบอาชีพนอกเขตเทศบาล
การอุตสาหกรรม
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลบานปน มีการประดิษฐไมแปรรูป ทํา
จากไมยางพารา,ไมสัก จํานวน 1 แหง และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทแปรูปไมไผ(ไมตะเกียบ
,ไมลูกชิ้น) จํานวน 2 แหง
การพาณิชยกรรม/การบริการ

สภาพการคาในเขตเทศบาลตําบลบานปน มีตลาดสด จํานวน 1 แหง มีรานคาจํานวน
ประมาณ 33 แหง แผงลอย จํานวนประมาณ 8 แหง รานอาหาร จํานวนประมาณ 6 แหง สถาน
บริการ จํานวนประมาณ 2 แหง
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การปศุสัตว
เทศบาลตําบลบานปนมีการตั้งงบประมาณอุดหนุนกลุมอาชีพเลี้ยงโค กระบือ กบ ไกพันธุ
พื้นเมือง และสุกร เปนอาชีพเสริม
การประกอบอาชีพ
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 85 ประกอบอาชีพรับจางรอยละ 10
และประกอบอาชีพอื่น ๆ (คาขายและทอผาตีนจก) รอยละ 5
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ราษฎรเพาะปลูกมี ขาวเหนียว ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ผักกาด
เขียวปลี แตงกวา มะระ มะเขือเทศ
การส งเสริ มอาชี พรายได ให แก ร าษฎร เทศบาลตํ าบลบ านป นได เ ร งจั ดหาแหล งน้ํ าเพื่ อ
การเกษตรแกราษฎรอยางตอเนื่อง เพื่อใหราษฎรสามารถทําการเกษตรไดตลอดป โดยไดวางแผน/โครงการ
กอสรางฝายน้ําลน ฝายกักเก็บน้ําและขุดลอกลําหวย คลองที่ตื้นเขินเปนประจํา
สงเสริ มผลิตภั ณฑ 1 ตํ าบล 1 ผลิตภัณฑ เชน ผลิ ตภั ณฑ ดอกไม ประดิ ษฐ ผลิ ตภั ณฑ การ
ถนอมอาหารจากพืชและสัตว (แหนม, น้ําพริกลาบ) จัดอบรมการประกอบอาชีพใหแกกลุมสตรี เชน อาชีพ
เสริมสวย และนวดหนา เย็บถุงมือ แคบหมูไรมัน เปนตน
ดานสังคม
การศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลบานปนมีดังนี้ แยกเปน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ระดับประถมศึกษามีจํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนบานปน(ปนประชาราษฎร)ตั้งอยู
ในพื้นที่ หมูที่ 5 ตําบลบานปน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานปน จํานวน 1 แหง
ศาสนสถาน
ศาสนสถานที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบานปนมี 3 แหงดังนี้
วัดโพธิ์บุบผาราม
1
แหง
ศาลเจาปองเฒากรุง
1
แหง
โบสถคริสตจักร
1
แหง
ประเพณี
ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคน
ไทย เชนประเพณีการแตงงาน ประเพณีการบวชนาค ( ชาวบานในทองถิ่นนิยมเรียกวา”ปอย”) ประเพณีการ
จัดงานศพฯลฯ และที่แตกตางจากประเพณีชาวไทยในภาคอื่นๆอยางเห็นไดชัดเชน ประเพณีบูชาทาวทั้งสี่
ประเพณีเอาขวัญ(เรียกขวัญหรือบายศรีสูขวัญ) ประเพณีสงเคราะห ประเพณีสืบชะตา สวนประเพณีที่เกี่ยวกับ
ศาสนาเชน ประเพณีตานกวยสลาก ประเพณีตานขันขาว (ถวายอาหารพระสงฆเพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับ)
ประเพณีแหครัวตานเขาวัด ประเพณีลอยกระทง(งานยี่เปง) เปนตน
ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะ จะมีรูปแบบเปนศิลปะของชาวลานนาภาคเหนือโดยทั่วไป เชน ดานดนตรี จะเปนดนตรี
พื้นบาน ประกอบไปดวย สะลอ ซอ ซึง ปกอย แน และกลองอึด สวนศิลปะการฟอนรํา มีฟอนรํา ฟอนเล็บ
ฟอนกลองอึด ฟอนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เชน การแกะสลัก ไมสัก บานประตูโบสถ ฉลุ
แผนไมเชิงชาย แกะสลักเครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช เครื่องตกแตงบานเรือน
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วัฒนธรรม ในดานวัฒนธรรมความเปนอยู ประชาชนสวนใหญ จะบริโภคขาวเหนียวเปนอาหาร
หลักรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบชาวเหนือทั่วไป เชน แกงแค แกงออม แกงฮังเล แกงคั่ว ลาบ สา หลู ฯลฯ
อาหารที่ขึ้นชื่อของทองถิ่นอีกอยางที่ไมเหมือนใครที่นับวันจะสูญหายไปก็คือ “ แคบหมูใหญ”
วัฒนธรรมในการแตงกาย ผาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงก็คือ การนุงผาซิ่นตีนจก ซึ่งเปนเอกลักษณของชาว
อําเภอลอง สวนการแตงกายที่เปนเอกลักษณอีกอยางก็คือ การนําเอาผามอหอม (ผาทอพื้นเมืองยอมดวยตน
คราม) มาสวมใสโดยประยุกตตามสมัยนิยม วัฒนธรรมที่ยังพอมีใหเห็นอีกอยางก็คือ วัฒนธรรมการซอ
การจอย การเลาคาว
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ประเพณีสลากภัต
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีบรรพชาอุปสมบท
- ประเพณีวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันออกพรรษา
- ประเพณีวันวิสาขบูชา
- ประเพณีวันมาฆบูชา

ชวงเดือน
ตุลาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
มีนาคม – พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
พฤษภาคม
กุมภาพันธ

การสาธารณสุข
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลบานปนประกอบดวย โรงพยายบาล
ชุมชนตําบลบานปน(อนามัย)จํานวน 1 แหง คลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง รานขายยา เอกชน จํานวน 1 แหง
สถานที่ขายยาชุมชน(ศูนย อสม.) 1 แหง สําหรับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลอยูใน
เกณฑที่ดี ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขขั้นมูลฐานพอสมควร มีสวมใชทุกครัวเรือน มีน้ําสะอาด
สําหรับการอุปโภค บริโภคอยางพอเพียง มีการจัดการดานขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ ดูแลหญิงมีครรภและ
เด็กแรกเกิด การปองกันโรคติดตอและไมติดตอ(ฉีดพนหมอกควัน/ทําลายแหลงพาหะลูกน้ํายุงลาย,ฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา,พนยาฆาเชื้อและปองกันโรคไขหวัดนก,โครงการอาหารปลอดภัย , อบรมผูประกอบการ
เลี้ยงสัตวปองกันโรคที่เกิดกับสัตว) จะเห็นไดจากการที่เทศบาลตําบลบานปนไดรับรางวัลหลายๆรางวัลจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และที่สําคัญเทศบาลสงเสริมสุขภาพดีถวนหนา มีระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับตําบล และ ชุมชน
การสังคมสงเคราะห และสวัสดิการสังคม
เทศบาลตํ า บลบ า นป น ได ให ก ารสงเคราะห เ บี้ ย ยั งชี พ แก คนชรา คนพิ ก าร ผู ย ากไร
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV ใหสามารถอยูรวมกันไดในสังคมอยางเทาเทียมกัน โครงการบานทองถิ่นไทย

เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา สงเคราะหซอมแซมบานแกผูยากไร กายอุปกรณคนพิการ รถเข็นคนพิการ ไม
เทาผูสูงอายุ แวนสายตาผูส ูงอายุ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลตําบลบานปน มีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สายดวน 199 มีรถยนตกู
ชีพกูภัย สายดวน 1669 รถยนตบรรทุกดับเพลิง 2 คัน รถยนตบรรทุกน้ํา 1 คัน รถยนตบรรทุกกระเชา
ไฟฟา 1 คัน มีถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงเกิดอัคคีภั ยทั้งในพื้นที่ชุมชนและภายในสํานักงานเทศบาล มีศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนซึ่งมีกําลังพล 69 นาย ทีม OTOS 1 ทีม(10 นาย) มิสเตอรเตือนภัย 2
นาย ที่คอยใหความชวยเหลือประชาชน เมื่อไดัรับความเดือดรอน จาก อัคคีภัย ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย
ดินโคลนถลม นอกจากนี้ ยังมีหนวยบริการประชาชน 1 แหง คือโดยสถานีตํารวจภูธรอําเภอลอง มีเจาหนาที
ตํารวจอยูประจําตลอด 24 ชั่วโมงและ ออกตรวจความปลอดภัยในเวลากลางคืนเปนประจํา เมื่อเกิดเหตุ
สามารถแจงขอความชวยเหลือไดทันที
ดานการเมือง
แตเดิมอําเภอลอง อยูในปกครองจังหวัดลําปาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2474 ไดมีการจัดแนวเขต
จังหวัดขึ้นใหม จึงไดโอนอําเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร เพราะการคมนาคมและติดตอราชการใกลกวา
ซึ่ ง สุ ข าภิ บาลบ า นป น ได ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎ าคม 2505 ตามประ กาศ
กระทรวงมหาดไทยเทศบาลตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร ไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปน
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ซึ่งสุขาภิบาลบานปน ไดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยรวมเอา
สองหมู บาน คื อ หมูที่ 4 และหมู ที่ 5 บางส วน ตํ าบลบ านป น อํ าเภอลอง จั งหวั ดแพร เป นเขตปกครอง
ซึ่งปกครองเปนชุมชน 7 ชุมชน (โดยมีกรรมการชุมชนและประธานชุมชน 10 คน เปนคณะกรรมการชุมชน
รวมทั้งหมด 70 คน เปนตัวแทนปกครองในระดับชุมชน) ไดแก
1. ชุมชนบานบนเหนือ
2. ชุมชนบานบนสวรรค
3. ชุมชนบานบนใต
4. ชุมชนบานใน
5. ชุมชนบานใหม-ตลาด
6. ชุมชนบานหลิ่ง
7. ชุมชนบานบนนา
เทศบาลตําบลบานปน มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานปน 12 คน เปนฝายนิติบัญญัติ
ฝายบริหารงานเทศบาล มีคณะบริหาร 1 คณะ นําโดยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เปนฝายบริหารงานเทศบาล โดยอําเภอลองเปนผูกํากับดูแล
สภาพปญหาและความตองการของประชาชน
ซึ่งสภาพปญหาและความตองการของประชาชนไดแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1.1 ปญหาเสนทางคมนาคมชํารุด
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ลักษณะปญหา
1) ปญหาถนนบางสายชํารุดเสียหาย บางสายผิวจราจรไมไดมาตรฐานและคับแคบ
บางสายไมมีทางเขา
2) ปญหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไมมี
เพียงพอ
3) ปญหาทอ หรือรางระบายน้ํายังไมมีเพียงพอ
4) ปญหาถนนบางสายและพื้นที่บางแหงยังไมไดติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
5) ปญหาดานการบริการประปายังไมทั่วถึง
6) ปญหารองระบายน้ําอุดตันเกิดการเนาเสียสงกลิ่นเหม็นและไมมีฝาปดกอใหเกิด
อันตรายตอประชาชน
7) บริการโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการ มีเพียง 3 จุดเทานั้น
1.1.2 ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะ
ลักษณะของปญหา
1) ปริมาณติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไมเพียงพอและไมทั่วถึง โดยเฉพาะตาม
ถนนสายรองภายในหมูบาน ทําใหการเดินทางของประชาชนในเวลาลางคืนไมปลอดภัย
2) การสํารวจและประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงานในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
3) ปญหาการขยายไฟฟายังไมทั่วถึงตอความตองการของประชาชนในบางพื้นที่
(ไฟกิ่งสาธารณะ)
1.2 ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ตองการใหกอสรางปรับปรุงถนนหนทางที่ชํารุดและไมไดมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่ม
ทอระบายน้ํา และทางเทาบนถนนบางสาย
2) จัดสรางระบบสื่อสารสาธารณะ ใหทั่วถึงทุกหมูบานในเขตเทศบาล
3) ใหมีการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อความ
สอดคลองและใหมีการจัดสรรงบประมาณใหพรอมทุกหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานสามารถทําไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว
4) ควรมีการสํารวจ และออกแบบโครงสรางเสนทางคมนาคม ระบบทอระบายน้ํา
ไฟฟาสาธารณะใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

5) จัดบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหทั่วถึง
6) ด านผังเมื องให มีการจัดทําผังเมื องรวม และจั ดทํ าผั งเมืองเฉพาะโดยใหมีการ
กําหนดเขตใหชัดเจน ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดการผังเมืองมาดําเนินการ
โดยเร็ว
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2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1.1 ปญหาดานการเกษตร
ลักษณะของปญหา
1) ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกลุมเกษตรกร เพื่อใชเปนตนทุนในการผลิตและ
เปนตนทุนในการจัดจําหนาย
2) การรวมกลุมของเกษตรกรในทองถิ่นยังไมมั่นคง ทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง
ราคาพืชผลทางการเกษตร
3) ขาดความรูทางการเกษตรแผนใหม ตลอดจนเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหมที่จะ
นํามาปรับใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4) การจัดการตลาดของผลผลติไมชัดเจนขาดการติดตอประสานในการจัดหาแหลง
จําหนายผลผลิต
5) การแทรกแซงของพืชผลจากตางถิ่นหรือตางประเทศที่เขามาสงผลกระทบตอ
ราคาพืชผลในทองถิ่น เนื่องจากราคาพืชผลจากแหลงอื่นมีราคาต่ํากวาเปนที่นิยม ทําใหพืชผลที่ผลิตในทองถิ่น
ไมสามารถจําหนายได
6) ประชาชนในชุมชนบางสวนมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการครองชีพ
2.1.2 ปญหาการวางงาน
ลักษณะของปญหา
1) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูกาล
เกษตรกรจะวางงาน ทําใหรายไดที่นํามาใชจายในครอบครัวไมสม่ําเสมอ ไมเพียงพอตอรายจาย
2) ขาดบุคลากรหรือองคกรประสานงานและปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ทําใหขาดการสํารวจ ติดตาม แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
3) ปญหาการวางงานที่สงผลกระทบตอสังคม เนื่องจากการไมมีงานทําของกลุม
เยาวชน มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด และชักจูงกันหารายไดจากการขายยาเสพติด กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม
ตามมา
2.2 ความตองการดานเศรษฐกิจ
1) ตองการเงินทุนหรือแหลงเงินทุนใหกลุมเกษตรนํามาใชในกองทุนหมุนเวียนของ
กลุม
2) ชวยเหลือใหมีการจัดการรวมกลุมของเกษตรกรใหเปนรูปธรรมมากขึ้น

3) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาวิทยากรมาอบรมให
ความรูทางการเกษตรแผนใหม ถายทอดเทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัย ชวยเหลือจัดหาเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ
ตลอดจนสงเสริมการปลูกพืชผลชนิดใหมที่เหมาะสม
4) ชวยเหลือดานการจัดการตลาดเพื่อใหการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรไดใน
ราคาสูง
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5) จัดการอาชีพเสริมและจัดฝกอบรมอาชีพ หรือเพิ่มทักษะฝมือใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ ในชุมชนรวมถึงจัดการดานตลาด เพื่อใหมีการนําผลิตภัณฑที่ผลิตไดในชุมชนสามารถจําหนายได
6) จัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหสมบูรณ เพื่อจูงใจใหมีการลงทุน
ในการประกอบกิจการเพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต
7) สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานสังคม
3.1 ปญหาดานสังคม
3.1.1 ลักษณะการจัดการคุณภาพชีวิต
ลักษณะของปญหา
1) ปญหาบุคลากรทางดานสาธารณสุขในหมูบานไมเพียงพอ จําเปนตองใช อสม.
ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพเบื้องตน
2) ปญหาสุขภาพของมารดาและเด็กในชุมชนยังไมดีพอ เนื่องจากขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องสุขาภิบาลและสารอาหาร ทําใหมารดาและเด็กบางสวนขาดสารอาหาร
3) ปญหาอาคารสถานที่สําหรับโรงฆาสัตวมีไมเพียงพอ ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปญหาการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในโรงฆาสัตวไมถูกหลักสุขาภิบาลและสภาพแวดลอมภายในโรงฆาสัตว
ไมดีเทาที่ควร
4) ปญหาขาดอาคารสถานที่และสิ่งกอสรางตางๆ และเครื่องมือเครื่องใชในดานการ
กีฬาและนันทนาการของศูนยเยาวชนเทศบาลไม เพี ยงพอต อการปฏิ บัติงานและบริการประชาชน รวมทั้ ง
สภาพแวดลอมของโรงเรียน
5) ปญหาเยาวชนผูดอยโอกาสบางสวนขาดโอกาส และทักษะในการประกอบอาชีพ
6) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนที่ยังขาดความรูเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
7) ประชาชนยังขาดความรูในการปองกันโรคเอดสและการอยูรวมกับผูติดเชื้อเอดส
8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไมเพียงพอไมสามารถรองรับปริมาณเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้นได
3.1.2.1 ปญหาดานการศึกษา
ลักษณะของปญหา
1) อัตราการไมรูหนังสือในกลุมประชาชนยังมีสูง ความสนใจที่จะศึกษาตอมีนอย
เนื่องจากประชาชนสวนใหญคิดวาการศึกษาเปนเรื่องของเยาวชน และไมเห็นถึงประโยชนของการศึกษาวาจะ
สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางไร
2) การสงเสริมการศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีนอย รวมถึงการขาดการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอมูล

3) คุณภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนยังไมไดมาตรฐาน
ขาดครูผูสอนที่มีความชํานาญเฉพาะดาน การติดตอและประเมินผลการเรียนการสอนมีนอย ยังไมเปนระบบ
ขาดความตอเนื่อง การสงเสริมการศึกษาดานอาชีพเฉพาะมีนอย
4) ปญหาความยากจนในครอบครัว ทําใหเด็กและเยาวชนตองเขาสูตลาดแรงงาน
กอนวัยอันควร เพื่อชวยเหลือครอบครัว ใหความสําคัญตอการศึกษานอย
5) ขาดแคลนทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กใน
สถานศึกษา
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3.1.3 ปญหาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การนันทนาการและการกีฬา
ลักษณะของปญหา
1) ความสนใจของเยาวชนที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นมีนอยลง ทําให
ผูสูงอายุที่มีความรูขาดผูสืบทอด
2) ขาดการประสานงานกับหนวยงานอื่นในทองถิ่น ขาดการประชาสัมพันธงาน
ประเพณีทองถิ่น ทําใหประชาชนไมทราบขาวสารตาง ๆ ทําใหงานไมนาสนใจ
3) การจัดกิจกรรมนันทนาการ กีฬาสําหรับนักเรียนและเยาวชนและประชาชนยัง
ไมเปนระบบขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3.1.4 ปญหาการจัดการชุมชนผูมีรายไดนอย
ลักษณะของปญหา
1) ปญหาเศรษฐกิจประชาชนมีรายไดเฉลี่ยต่ํา ขาดเงินออม ทิ้งเด็กและผูสูงอายุให
อยูตามลําพัง
2) ปญหาสังคม ชุมชนเปนแหลงจําหนายสิ่งเสพติด และคนในชุมชนบางสวนขาด
จิตสํานึก ขาดความมุงมั่นในการสรางตนเอง
3) ปญหาการขาดแคลนการประสานงานระหวางองคชุมชนกับประชาชนในชุมชน
องคกรในชุมชนยังไมเขมแข็งพอที่จะเปนแกนนําในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตน ขาดการพัฒนาขีด
ความสามารถขององคชุมชน
3.2 ความตองการดานสังคม
1) ประสานงานกั บองคกรชุมชนจัดกิ จกรรมในการตอต านสิ่งเสพติด รวมถึ งจั ด
อบรมกลุมเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการเสพสิ่งเสพติด
2) จัดประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในการจัดหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่
ดูแลเผยแพรความรูในการปองกันตนจากโรคติดตอและโรคไมติดตอตามฤดูกาลที่มีการระบาดของโรค
3) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน และจัดหาทุนการศึกษาแกเด็ก
ที่ครอบครัวยากจน
4) ชวยเหลือทองถิ่นในการจัดกิจกรรมเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
5) ดูแลสอดสอง ชวยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและนําหลักธรรมศาสนามาเผยแพร
เพื่อใหประชาชนมาปรับใชกับชีวิตประจําวัน
6) ใหมีการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เพื่อใหเกิดการติดตอสมาคมและ
เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูเยาวชน

7) จัดงานประเพณีที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเนนการประชาสัมพันธและ
มีการวางแผนงานที่ดี
8) สนับสนุนดานการกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่นใหตอเนื่อง
9) ดูแลจัดการดานสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับผูมีรายไดนอย
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4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1.1 การจัดการดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลักษณะของปญหา
1) ป ญหาด า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล เช น ขาดแคลนอุ ป กรณ
เครื่องจักรกลที่จําเปน ปญหาการไมคัดแยกขยะ การจัดเก็บคาธรรมเนียมขนมูลฝอยไมเพียงพอตอคาใชจาย
ฯลฯ เปนตน
2) ป ญหาความไม เ ป น ระเบี ยบเรี ยบร อ ยของบ านเมื อ ง และมลภาวะทางด าน
ทัศนียภาพ เชน การตั้งวางขายสินคา หรือประกอบธุรกิจบางประเภทบนไหลทางทางเทา หรือที่สาธารณะ การ
ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือภาชระรองรับ
4.1.2 ปญหาสภาพแวดลอมของลําน้ําและลําเหมืองสาธารณะ
ลักษณะของปญหา
1) ปญหามลภาวะทางน้ํา และน้ําเสีย เชนการไมมีระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
ตําบลบานปน
2) ลําหวยบางสวนเกิดการเนาเสีย เนื่องจากประชาชนขาดจิตสํานึกในการรวมมือ
กันรักษาสภาพลําหวยตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ดี
4.1.3 ปญหาการกอมลพิษดานอื่น
ลักษณะของปญหา
1) การกอมลพิษทางอากาศ จากการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เชน
กลิ่นจากการผลิตขนมจีน การหมักดอง ฝุนละอองจากโรงสีขาว กลิ่นจากสิ่งปฏิกูลการเลี้ยงสัตว กลิ่นจาก
สารเคมีที่ใชในการทําการเกษตร กลิ่นจากการประกอบอาชีพซอมทําเครื่องยนต เปนตน
2) การกอมลพิษทางดิน จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร การใชสารเคมียา
ปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง การเลื่อมสภาพของดินและแรธาตุในดิน
3) การสรางมลพิษทางภูมิทัศน ไดแก การปลอยใหวัชพืชปกคลุมบริเวณลําเหมือง
บริเวณพื้นที่รกราง ทําใหไมสวยงาม สรางความสกปรกรุงรัง และไมปลอดภัยตอประชาชน
4.2 ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1) รณรงค ให ความรู เ พื่ อสร างจิ ตสํ านึ ก ในการรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติ ให กั บ
ประชาชนและเยาวชน ใหมาตรการลงโทษทางสังคมแกผูที่สรางมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญตาง ๆ
2) รณรงคลดการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชซึ่งกอใหเกิดสารพิษตกคางในดิน
และแหลงน้ําสาธารณะ สนับสนุนการใชสารธรรมชาติในการเกษตร
3) รณรงคใหความรูการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแกประชาชน
4) ปรับปรุงภูมิทัศนฝงน้ําลบและลําเหมืองสาธารณะ
5) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณไหลทางถนนสาธารณะในเขตเทศบาลอยูเสมอ
6) ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะที่มีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความปลอดภัย
และจัดสรางสวนสาธารณะเพิ่ม
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7) จั ด ตั้ ง คณะ กรรมการติ ด ตามศึ ก ษาผลกระ ทบจากมลพิ ษ ที่ ส ง ผลต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อหาแนวทางแกไข
8) ตองการสถานที่พักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น
9) ต อ งการให มีก ารรั ก ษาคาวามสะอาดและความเป นระเบี ย บเรี ย บร อ ยของ
บานเมือง รวมทั้งใหมีการรณรงคใหจิตสํานึกของประชาชนใหชวยกันอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
5. ดานการเมืองการบริหาร
5.1.1 ปญหาอํานาจหนาที่ของเทศบาลมีจํากัด และขาดกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร
ลักษณะของปญหา
1) การกระจายอํานาจทางดานการคลังใหกับทองถิ่นมีนอยทําใหการจัดเก็บรายได
ของทองถิ่นมีความลาชาตรงขามกับภาระหนาที่ที่มีมากขึ้น ขาดการวางแผนลวงหนาระยะยาว
2) รายไดสวนใหญของเทศบาลมาจากสวนกลาง ทําใหเกิดความลาชาในการจัดการ
งบประมาณเพื่อแกไขปญหาที่เกิดในทองถิ่นทันตอเหตุการณ
3) ขาดฐานรายไดใหมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเทศบาลเพื่อนํามาใชในการบริหารงาน
ของเทศบาล
4) ชุมชนยอยในเขตเทศบาลบางแหงขาดอาคารสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน
5) ปญหาเครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทั้งขาด
แคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานมีความลาชา ไมคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
6) ปญหาเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) ประชาชนขาดความรูความเขาใจดานกฎหมาย ทําใหขาดความเปนระเบียบและ
ไมมีความเขาใจในการบริหารงานเทศบาลอยางแทจริง
8) ปญหาขาดแคลนบุคลากรไมเพียงพอกับงานในหนาที่ของเทศบาล
5.1.2 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลักษณะของปญหา

1) การกออาชญากรรมในทองถิ่นเกิดขึ้นบอย ปญหาสิ่งเสพติดที่ไมสามารถแกไขได
รวมถึงประชาชนไมรูจักวิธีปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง และขาดจิตสํานึกในการเปน
เจาของทรัพยสินสาธารณะ
2) ขาดการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ ในการจัดหนวยรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้นที่
3) ขาดแคลนเจาหนาที่และอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการฝกอบรม และสงเสริม
สมรรถนะของเจาหนาที่และบรรเทาสาธารณภัย
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5.1.3 ปญหาประชาชนยังมีความรู ความเขาใจในกิจการการปกครองทองถิ่นไมเพียงพอ
ลักษณะของปญหา
1) ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดจิ ตสํ านึ กในหนาที่ของตนที่มีตอการปกครอง
ทองถิ่น การเสนอขอเรียกรองของตนยังไมเปนตามประบวนการและกลไกทางการเมือง
2) ประชาชนขาดความสนใจและติดตามกิจกรรมของทางเทศบาล ทําใหไมเขาใจ
ระบบการทํางานของเทศบาล รวมถึงขาดความสนใจในกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติที่ออกมา
3) ประชาชนขาดความสนใจศึกษาในระบบประชาธิปไตย ปญหาการซื้อสิทธิขาย
เสี ยงยั งมี สูง และป ญหาการวางตั วไม เป นกลางทางการเมื องของผู นําชุมชน มี ผลต อการตั ดสินใจในการ
เลือกตั้งของประชาชน
4) ผูนําชุมชนไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากขาดความรวมมือจาก
ประชาชนในชุมชน ทั้งอํานาจของผูนําชุมชนมีนอย ขาดการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนํา
5.2 ความตองการดานการเมืองการบริหาร
1) เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพรอมรับกับการถายโอนอํานาจ
ในการบริหารงานจากสวนกลาง
2) พนักงานเทศบาลฯ ควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม เพื่อนํามาปรับใชกับการ
ทํางานใหเหมาะสมทั้งดานเครื่องมือ หรือเทคนิคในการทํางานเพื่อความเหมาะสมในการใหบริหารแกประชาชน
ที่มาติดตอราชการ
3) เพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในกิจการการทํางานของเทศบาล จัด
กิจกรรมเผยแพรงานในความรับผิดชอบของเทศบาล
4) จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพแกผูนําชุมชน จัดใหมีการประสานความรวมมือกับ
ผูนําชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางการบริหารกับเทศบาลมากขึ้น
5) จัดใหมีการสํารวจปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
ติดตามผลการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาของทองถิ่น
6) มี แผนการจั ดการ การฝ ก อบรม แผนการปฏิ บัติงานป องกั น และบรรเทา
สาธารณะภัยอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน
7) ตองการใหประชาชนไดรับรู รับทราบ ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับเทศบาลและทาง
ราชการรวมทั้ง ตองการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานปนนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสรางรวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล
บ านป น ให มีสวนร วมในการพั ฒนาท อ งถิ่ น ในทุ ก ด าน การพั ฒนาเทศบาลตํ าบลบ านป น จะสมบู ร ณ ไ ด
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจใน
แนวทางการแกไขปญหากันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลบานปนยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใน
ทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา
สวนด านพั ฒนาอาชีพนั้น จะเน นพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนพึ่ งตนเองในทองถิ่นและยั งให จัดตั้ งเศรษฐกิ จแบบ
พอเพียงโดยสวนรวมการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาเทศบาลตําบล
บานปน มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนได
อย างไร โดยวิ เคราะห จุดแข็ ง จุ ดอ อน โอกาส ภั ยคุ ก คาม ในการดํ าเนิ นการตามภารกิ จตามหลั ก Swot
เทศบาลตํ าบลบานป น กํ าหนดวิธีการดําเนิ นการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของ
ผูบริหารท องถิ่ น ทั้ งนี้สามารถวิ เคราะหภารกิจใหตรงกั บสภาพป ญหา ซึ่ งภารกิจดั งกล าวถู กกํ าหนดอยู ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนา
“บานปนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอมดี คนมีการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรม กาวนําดานบริหาร บริการเปนเลิศ”
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน
1.2 การปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
1.3 การปรับปรุงระบบน้ําประปา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
2.1 การจัดการขยะมูลฝอย
2.2 การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
2.3 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
3.1 การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
3.2 การสงเสริมกีฬา สรางสุขภาพและการบริการสาธารณสุข
3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3.4 การพัฒนาสังคมดี – มีสุข
3.5 การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
4.1 การบริการประชาชน
4.2 การบริหารจัดการที่ดี
4.3 การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช วัสดุและอุปกรณใหเพียงพอและ
ทันสมัย
4.4 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (กลุมลานนา : เชียงราย พะเยา แพร นาน)
วิสัยทัศน (VISION)
“ ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดินน้ําปาสมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข ”
ยุทธศาสตร(STRATEGY)
1.พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล
2.สรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
3.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร
วิสัยทัศน (VISION)
“เมืองแพรนาอยู ประตูสูลานนา เศรษฐกิจกาวหนา ประชาเปนสุข”
เปาประสงค (GOALS)
1. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีครอบครัวเขมแข็งสังคมอยูเย็นเปนสุขที่เกิดจากการมีสวนรวมและ
สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

2. แกไขปญหาความเดือดรอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยการพัฒนาแหลงน้ําโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่นๆอยางครอบคลุมและทั่วถึง
3. เปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม/เชิงนิเวศและสุขภาพกลุมจังหวัด
ลานนาตะวันออกโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบุคลากรใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความสงบเรียบรอยเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมูบาน สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการปกปองเกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม
4. สรางรายไดแกไขปญหาความยากจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรพรอมทั้งพัฒนาองค
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม การทองเทีย่ วเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อใหเกิด
รายไดจังหวัด
4. สงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการตามพระราชดําริและยกระดับ
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการแกไขปญหาพิบัติภัยอยางยั่งยืน
6. ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลตําบลบานปน เปนราย
ดาน แยกตามยุทธศาสตร พบวา
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จุดแข็ง (Strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใชงานได พอสมควร
2. มีแหลงน้ําที่สรางขึ้นไวใชในการเกษตร
3. มีบอน้ําตื้น บอบาดาล ไวใชเพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟา โทรศัพท ในการอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิต พอสมควร
จุดออน (Weakness=W)
โครงสร างพื้ นฐานในหมู บาน ยังมี ถนนที่เป นถนนดิ น หิ นคลุ ก อยู เป นบางแห ง ทํ าให การ
คมนาคมไมสะดวกเทาที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หนวยงานอื่น ๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให การสนับสนุน
งบประมาณในเสนทาง สายหลักที่ตองใชงบประมาณจํานวนมากอยางตอเนื่อง
2. พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นมีหนาที่ ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่ อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่ หน วยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาล
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานสังคมและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตําบลบานปน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูใน
ระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลตําบลบานปนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยาง
ตอเนื่อง
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4. เทศบาลตําบลบานปนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูบานและ
ตําบลอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อใหประชาชนใชออกกําลังกายในหมูบาน
5. เทศบาลตําบลบานปนจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นอยางตอเนื่อง เชน
รดน้ําผูสูงอายุ แหเทียนเขาพรรษา
จุดออน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข อมู ลด านสั งคมและสาธารณสุ ขไม ถูก ต อง ไม ชัดเจน ประชาชนให ขอมู ล
ที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ
3. หนวยงานระดับหมูบานที่ทําหนาที่คัดเลือกผูรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากเทศบาล
ยังไมมีกระบวนการคัดเลือกที่เปนที่ยอมรับของประชาชนอยางแทจริง
4. ผูนําระดับหมูบานยังไมเห็นความสําคัญเรื่องการสงเสริมการออกกําลังกายอยางจริงจัง
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การแกไขป ญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆ สวน ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ค อนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความ
ลาชาในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นและวิถี
ชีวิตของประชาชน ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทําไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลได เชน โรคเอดส
โรคไขเลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลสงเสริม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร โอกาสที่จะได
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผูดอยโอกาสในตําบลได
โดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตําบล
4. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี
เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงพยาบาลลอง

5. มีการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
จุดแข็ง (Streng=s)
1. เทศบาลตํ าบลบ านป น มี ร ถกู ชีพกู ภั ย รถดั บเพลิ งและอุ ปกรณ ที่ ใช ในการดั บเพลิ ง
มีพนักงานดับเพลิง ที่พรอมจะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที
2. เทศบาลตําบลบานปน มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนแตละหมูบาน เพื่อใหความ
ชวยเหลือและปองกันสาธารณภัยตาง ๆ ใหกับประชาชน
3. เทศบาลตํ าบลบ านป น มี ก ารจั ดตั้ งเวรยามในการรั กษาความสงบเรี ยบร อยและการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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จุดออน (Weakness=W)
1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนหมูบาน ชุมชน เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอย
2. รถยนตดับเพลิงของเทศบาลตําบลบานปนมีสภาพการทํางานที่เปนระยะเวลามายาวนาน
โอกาส (Opportunity=O)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร โอกาสที่จะไดขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
การแกไขปญหาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย เปนงาน
ที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
จุดแข็ง (Streng=s)
1. เทศบาลตําบลบานปน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลทําหนาที่ประสานงานระดับหมูบาน ตําบล
และอําเภอ ในดานการสงเสริมการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ
3. เทศบาลตําบลบานปนสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพ
ตาง ๆ
4. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน
สังคมและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
จุดออน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยูในเกณฑต่ํา
3. การพั ฒนาผลผลิ ตของสิ นค าเกษตรให มีคุณภาพเพิ่ มขึ้ นและลดต นทุ นในการผลิ ตยั งไม มีการ
ดําเนินการที่เปนรูปธรรม
4. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง ๆ

2. หน วยงานระดั บจั งหวั ดจั ดสรรเงิ นทุ นสนั บสนุ นกลุ มเกษตรกรที่ มีผลการดํ าเนิ นการของกลุ ม
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม
3. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวน
ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวน
ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย
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3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล ทําให
เปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
5.ดานการบริหารจัดการแลการอนุรักษดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด านการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความต องการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุ น
แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดออน (Weakness=W)
1. ผูนําชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย
2. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทําไดไมทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัด ใหความสําคัญ และได
กําหนดไวเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1.การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความตอเนื่องทั้ง
จากภาครัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม
6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร เทศบาลตําบลบานปน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับที่พรอม
ที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูง
4. เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง
จุดออน (Weakness=W)

1. ระบบฐานขอมูลดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนให
ขอมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเปนยุทธศาสตรที่จังหวัดแพรใหความสําคัญ
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
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7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จุดแข็ง (Streng=s)
1. เทศบาลตําบลบานปนมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
2. เทศบาลตําบลบานปนพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
3. เทศบาลตําบลบานปนสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
จุดออน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในเกณฑต่ํา
โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลสงเสริม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แพร มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเทคโนโลยีในการ
ทํางาน เชน อินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในสายงานที่เกี่ยวของครอบคลุมทุกตําแหนง
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาดานการเมื อง การบริ หาร เป นงานที่ ตองอาศั ยความร วมมือจากหลายๆสวนที่ ตอง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพั ฒนาด านการเมื อง การบริ หาร เป นงานที่ ตองอาศั ยจิ ตสํ านึ ก เกี่ ยวกั บการใช ดุลพิ นิจ
สวนบุคคล จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก
3. ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของเทศบาลในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจาง
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ
6.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ภารกิจหลัก
1. พั ฒนาปรั บปรุ งเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให ไดมาตรฐาน และมี โครงสร าง
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
2. จัดวางระบบผังเมืองรวมในชุมชน ใหสามารถรับการเจริญเติบโตของชุมชนภายในอนาคต
จําแนกโซนการใชที่ดินแตละประเภท เชน แหลงเกษตรกรรม แหลงพาณิชยกรรม แหลงอุตสาหกรรม แหลง
ที่อยูอาศัย แหลงประกอบการดานปศุสัตว
3. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาล อย างเป น
ระบบและไดมาตรฐาน โดยเฉพาะถนนสายหลักในเขตเทศบาล
ภารกิจรอง
1. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2. พัฒนาและขยายบริการน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค(การประปา)
3. กอสรางระบบระบายน้ําภายในชุมชนใหไดมาตรฐานและสามารถระบายน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบการจราจรใหไดมาตรฐาน สรางวินัยจราจรใหประชาชนในทองถิ่น
6.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจหลัก
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน จัดการสาธารณสุขมูลฐานใหทั่วถึง
2. ปญหาดานยาเสพติดในชุมชน
3. สนับสนุนดานสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดวยโอกาส ในสังคม
4. พัฒนาปรับปรุงกิจการโรงฆาสัตว ใหไดมาตรฐาน
5. สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงาน องคการ ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาสังคม
6. สนับสนุนสงเสริมดานการศึกษาของเยาวชน ประชาชน ในทองถิ่นทั้งในระบบ และนอก
ระบบโรงเรียน

ภารกิจรอง
1. สงเสริมการกีฬาใหกลุมเยาวชนไดมีการใชเวลาวางทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
2. ดูแลจัดการดานสวัสดิการแกชุมชน และผูดอยโอกาสในสังคม
6.3 ดานการจัดจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ภารกิจหลัก
1. การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
2. พัฒนาปรับปรุงดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริม วางแผน จัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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4. ควบคุ มดู แล การประกอบกิ จการตลาดให เป นไปตาม พระราชบั ญญั ติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
ภารกิจรอง
1. รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดระเบียบภายในชุมชน
6.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาสงเสริมอาชีพใหกลุมอาชีพตาง ๆ สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ สงเสริมดานการ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
2. สนับสนุนดานการพาณิชย สงเสริมการลงทุน
ภารกิจรอง
1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
6.5 ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภารกิจหลัก
1. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เชน จัดหาสถานที่ทิ้งขยะถาวร ศึกษาวิธีการกําจัด
ขยะใหเหมาะสมกับศักยภาพของเทศบาล
2. การจัดการบํารุงรักษาการใชประโยชนในที่ดิน การดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน
3. การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
ภารกิจรอง
1. รวบรวมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภารกิจหลัก
1. สนับสนุนสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สนับสนุนสงเสริมใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น แกเยาวชนและผูที่สนใจ
ภารกิจรอง

1. สนับสนุนชวยเหลืองานกิจกรรมประเพณีที่ชุมชนเปนผูจัด
6.7 ดานการบริหารและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคการปกครองสวน
ทองถิ่น
ภารกิจหลัก
1. สนับสนุนสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
1. สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลบ านปน เปนเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป นเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยกําหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 สวนราชาร และ 1 หนวยราชการ ไดแก
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองชาง
4) กองการศึกษา
5) หนวยตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น 25 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน
2 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมี
ทักษะ) จํานวน 8 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น
จํานวน 41 อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาเทศบาลตําบลบานปน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวน
มากในทุกสวนราชการ และจํานวนบุคลากร ที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมี
ประสิทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล แตทั้งนี้ตองคํานึ งถึงภาระค าใช จายดานการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
ตองไมเกินรอยละ 40 งบประมาณรายจายประจําป ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเทศบาลแกไขปญหาดานบุคลากร เพื่อใหตรงกับความตองการของทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสมตอไป
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ

33-34
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร
*************************
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบานปน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทํ าให เ กิ ดรู ปแบบองค กรอั นเป นที่ ยอมรั บ เพิ่ มความน าเชื่ อถื อ เกิ ดความมั่ นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้ งนี้ รวมถึ งเพื่ อใช เ ป นค านิ ยมร วมสํ าหรั บองค กรและข าราชการทุ ก คน พึ งยึ ดถื อเป น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข าราชการของเทศบาล
ตําบลบานปน
“ขาราชการ” หมายถึ ง ขาราชการสวนท องถิ่ น ขาราชการสวนทองถิ่ นสามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึ ง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจํ าเทศบาล
ตําบลบานปน
ขอ 2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานปน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน
ข อ 3 ข าราชการของเทศบาลตํ าบลบ านป นทุ ก คน มี หน าที่ ดําเนิ นการให เ ป นไปตาม
กฎหมาย เพื่ อรั ก ษาประโยชน สวนรวม เป นกลางทางการเมื อง อํ านวยความสะดวกและให บริ การแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน
สวนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ข อ 4 ข า ราชการของเทศบาลตํ า บลบ า นป น ต อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ขาราชการของเทศบาลตํ าบลบานป น ต องเป นแบบอยางที่ดีในการเป นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 7 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
ด วยความเสี ยสละ ทุ มเทสติ ปญญา ความรู ความสามารถ ให บรรลุ ผลสํ าเร็ จและมี ประสิ ทธิ ภ าพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
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ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย
มีอัธยาศัย
ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ข อ 12 ข าราชการของเทศบาลตํ าบลบ านป น ต องรั ก ษา และเสริ มสร างความสามั คคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ 13 ข าราชการของเทศบาลตํ าบลบ านปน ตองไมใช สถานะหรือตํ าแหน งไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตําบลบานปน ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 16 ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานปน มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
2) สื บสวนหาข อเท็ จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ าฝ นจริ ยธรรมนี้ เพื่ อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
3) ให ความช วยเหลื อ และดู แลข าราชการซึ่ งปฏิ บัติต ามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย าง
ตรงไปตรงมา มิให ถูกกลั่ นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเป นธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรีตําบล
บานปน หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตอง
ผานนายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
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4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) ดํ าเนิ นการอื่ นตามที่ กํ าหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานปน แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให
เหลือสองคน
3) กรรมการ ซึ่ งเป น ข าราชการที่ ไม ได ดํ ารงตํ าแหน งสายงานผู บริ หารใน
เทศบาลตําบลบานปน ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลบานปน นั้น
จํานวนสองคน
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (1)-(3) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ให หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ
อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและให คําแนะนํ าในการใช บังคั บประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณี ที่มีขอสงสั ยหรื อมี ขอร องเรี ยนว ามี ก ารฝ าฝ นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มีก ารอุ ทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
3) ใหคณะกรรมการจริ ยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย มี อํานาจ
หนาที่ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงขอเท็ จจริง ส งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรื อใหถอยคํ า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

59
5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) คุ มครองข าราชการซึ่ งปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานปน เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข อ 20 การดํ า เนิ น การตามข อ 19 ให ผูรั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข อ 21 การประพฤติ ปฏิ บัติฝาฝ นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถื อเป นการฝ าฝ นจริ ยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
19 สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20
และขอ 22 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ 26 เมื่ อมี การดํ าเนิ นการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมี การสั่ งลงโทษตามข อ 22
แลวใหเทศบาลตําบลบานปน ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบานปน ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ 28 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
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8. โครงสรางการกําหนดสว นราชการ
จากสภาพป ญ หาของเทศบาลตํ าบลบ า นป น ดั งกล าว เทศบาลตํ าบลบ านป น มีภ ารกิจ อํานาจหน า ที่
ที่จ ะตองดําเนิ นการแกไขป ญหาดั งกล าวภายใต อํานาจหน าที่ที่กําหนดไว ในพระราชบั ญญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติกํานดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการ
กําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้

8.1 โครงสรางสว นราชการ
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝายอํานวยการ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ฝายบริหารงานทั่ว ไป
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝายอํานวยการ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ฝายบริหารงานทั่ว ไป
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม

2. กองคลัง
2.1 ฝายการเงินและบัญ ชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน
- งานพัสดุ
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

2. กองคลัง
2.1 ฝายการเงินและบัญ ชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน
- งานพัสดุ
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

3. กองชาง
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานสาธารณูปโภค

3. กองชาง
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษา
4.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาชุมชน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปน

4. กองการศึกษา
4.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาชุมชน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปน

5. หนว ยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

5. หนว ยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
เทศบาลตําบลบานปน ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณและไดจัดทํากรอบโครงสรางอัตรากําลังใหม
แลว จึงทําการวิเคราะหเพื่อประมาณการใชอัตรากําลังในอนาคตวาในระยะเวลา 3 ป ตอไปขางหนาจะมีการใชจํานวน
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อให
คุ ม ค า ต อ การใช จ า ยงบประมาณ ของเทศบาลตํ า บลบ า นป น ด ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ส ามารถบริ ห ารงานเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 40-2-00-1101-001
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 40-2-00-1101-002
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20 ตําแหนง ประกอบดว ย
1. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน ) เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-001
2. หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-001
3. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-001
4. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขที่ตําแหนง 40-2-01-3102-001
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 40-2-01-3103-001
6. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4101-001
7. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4101-002
8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4805-001
ลูกจางประจํา
9. พนักงานขับรถยนตดับเพลิง (ตําแหนงวางใหยุบ)
พนักงานจางตามภารกิจ
10. พนักงานขับรถยนต (ประเภทผูมีทักษะ)
11. พนักงานขับรถยนต (ประเภทผูมีทักษะ)
12. คนงานตกแตงสวน (ประเภทผูมีทักษะ)
13. คนงานประจํารถขยะ (ประเภทผูมีทักษะ)
14. คนงานประจํารถขยะ (ประเภทผูมีทักษะ)
15. คนงานประจํารถขยะ (ประเภทผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
16. พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)
17. คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
18. คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
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กองคลัง จํานวน 8 ตําแหนง ประกอบดว ย
1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 40-2-04-2102-001
2. หัวหนาฝายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-2102-001 (ตําแหนงวางเดิม)
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3201-001
4. นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3203-001
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3204-001
6. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 40-2-04-4201-001
ลูกจางประจํา
7. เจาพนักงานธุรการ (ตําแหนงวางใหยุบ)
พนักงานจางตามภารกิจ
8. คนงานเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ประเภทผูมีทักษะ)
กองชาง จํานวน 6 ตําแหนง ประกอบดว ย
1. ผูอ ํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 40-2-05-2103-001
(ตําแหนงวางเดิม)
2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-05-2103-002 (ตําแหนงวางเดิม)
3. นายชางโยธาชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 40-2-05-4701-001
พนักงานจางตามภารกิจ
4. ผูช วยชางไฟฟา (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)
พนักงานจางทั่วไป
5. คนงานตกแตงสวน
กองการศึกษา จํานวน 8 ตําแหนง ประกอบดว ย
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-08-2107-001 (ตําแหนงวางเดิม)
2. หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-08-2107-002 (ตําแหนงวางเดิม)
3. เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง เลขที่ตําแหนง 40-2-08-4801-001
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปน
4. ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหนง 54-2-0047
5. ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหนง 54-2-0150
6. ครูผูดูแลเด็ก (กําหนดตําแหนงเพิ่ม ทั้งนี้การสรรหาตําแหนงดังกลาวใหกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
แจงอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว)
พนักงานจางตามภารกิจ
7. ผูช วยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
8. คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
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จากการวิเคราะหกําหนดตําแหนงและจํานวนบุคลากรเทศบาลตําบลบานปน ดังกลาว สามารถนํามากําหนดกรอบอัตรากําลัง 3 ป
ระหวางป 2558 - 2560 ไดดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2558 - 2560
ลําดับ
ที่

สวนราชการ

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง)
เลขที่ตําแหนง 40-2-00-1101-001
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-00-1101-002
สํานักปลัดเทศบาล
3 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-001
4 หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-002
5 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-2101-003
6 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-3102-001
7 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-3103-001
8 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4101-001
9 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4101-002
10 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-01-4805-001
ลูกจางประจํา
11 พนักงานขับรถยนตดับเพลิง
พนักงานจางตามภารกิจ
12 พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ)
13 พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ)
14 คนงานตกแตงสวน (ผูมีทักษะ)
15 คนงานประจํารถขยะ (ผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่ว ไป
16 พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)
17 คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
18 คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1

กรอบอัตราตําแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา
2558 2559 2560
1
1
1

อัตากําลังคน
เพิ่ม/ลด
2558
-

หมายเหตุ

2559 2560
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

-

-

-

1
-

1
-

1
1
1

1
1
1

-

+1
+1

-

วางใหยุบเลิก

31
ลําดับ
ที่

สวนราชการ

กองคลัง
19 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-2102-001
20 หัวหนาฝายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลังระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-2102-002
21 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3201-001
22 นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3203-001
23 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-3204-001
24 เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-04-4201-001
ลูกจางประจํา
25 เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ
26 คนงานเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ผูมีทักษะ)
กองชาง
27 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-05-2103-001
28 หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชางระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-05-2103-002
29 นายชางโยธาชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-05-4701-001
พนักงานจางตามภารกิจ
30 ผูชวยชางไฟฟา (ผูมีคุณวุฒิ)
พนักงานจางทั่ว ไป
31 คนงานตกแตงสวน

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา
2558 2559 2560

อัตากําลังคน
เพิ่ม/ลด
2558

หมายเหตุ

2559 2560

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

-

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

วางเดิม
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ลําดับ
ที่

สวนราชการ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา
2558 2559 2560

อัตากําลังคน
เพิ่ม/ลด
2558

หมายเหตุ

2559 2560

กองการศึกษา
32 ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-08-2107-001
33 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 40-2-08-2107-002
34 เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 40-2-08-4801-001
ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปน
35 ครู คศ.1 เลขที่ตําแหนง 54-2-0047
36 ครู คศ.1 เลขที่ตําแหนง 54-2-0150
37 ครูผูดูแลเด็ก *
พนักงานจางตามภารกิจ
38 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่ว ไป
39 คนงานทั่วไป
รวม

1

1

1

1

-

-

-

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

-

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

37

38

1
41

1
40

+1

+1
+3

-1

* การสรรหา

หมายเหตุ
* " การสรรหาตําแหนงดังกลาวใหกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับแจงอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว "

ารสรรหา

10. แผนภูมโิ ครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลบานปน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
หนวยตรวจสอบภายใน
1.1 งานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

กองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1. ฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.2 งานประชาสัมพันธ
1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
2.1 งานการเจาหนาที่
2.2 งานทะเบียนราษฎร
2.3 งานธุรการ
2.4 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม

1. ฝายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
1.1 งานการเงินและบัญชี
1.2 งานผลประโยชน
1.3 งานพัสดุ
1.4 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

1. ฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
1.1 งานสาธารณูปโภค

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1. ฝายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
1.1 งานบริหารการศึกษา
1.2 งานพัฒนาชุมชน
1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปน

1. หัวหนาฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน

1.2 งานประชาสัมพันธ

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)

1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตั ิงาน (1)
- พนักงานขับรถยนตดับเพลิง (ลูกจางประจํา) (1)

2. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

2.1 งานการเจาหนาที่
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1)

2.2 งานทะเบียนราษฎร

2.3 งานธุรการ
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (2)
- พนักงานขับรถยนต (พก. ประเภทผูมี
ทักษะ) (1)
- พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป (1)
- คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) (1)

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

1. หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

- พนักงานขับรถยนต (พก. ประเภทผูมที ักษะ) (1)
- คนงานตกแตงสวน (พก. ประเภทผูมที ักษะ) (1)
- คนงานประจํารถขยะ (พก.ประเภทผูมีทักษะ) (3)
- คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) (1)

37

โครงสรางของกองคลัง

2.4 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

1.1 งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (1)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (1)

1.2 งานผลประโยชน
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัตกิ าร (1)
- เจาพนักงานธุรการ (ลูกจางประจํา) (1)
- คนงานเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
(พก. ประเภทผูมีทักษะ) (1)

1.3 งานพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1)

1.4 งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

38

โครงสรางของกองชาง

1.หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1.1 งานสาธารณูปโภค
- นายชางโยธาชํานาญงาน (1)
- ผูชวยชางไฟฟา (พก. ประเภทผูม ีคุณวุฒ)ิ (1)
- คนงานตกแตงสวน (พนักงานจางทั่วไป) (1)

โครงสรางของกองการศึกษา
39

ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1.1 งานบริหารการศึกษา

1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานปน
- ครู คศ.1 (2)
- ผูชว ยครูผูดูแลเด็ก (พก. ประเภทผูมีทักษะ) (1)

1.3 งานพัฒนาชุมชน
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน (1)
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