แผนอ อัตรากกาล อัง
๓ ปปี

ของเทศบาลตกาบลเวปียง
คกา
อกาเภอกกุมภวาปปี จ อังหว อัด
อกุดรธานปี

ประจกาปปี งบประมาณ
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
คา
ก นกา
เทศบาลตาำบลเววียงคำา ได ด้มวีการจจัดทาำแผนอจัตรากาำลจัง ๓ ปวี
ด้
โดยมวีโครงสร ด้างการแบบ่งงานและระบบงานทวีเที่ หมาะสมไมบ่ซาำด้ ซอน
มวีการ
กาำหนดตาำแหนบ่ง และการจจัดอจัตรากาำลจังโครงสร ด้างให ด้เหมาะสมกจับอาำนาจ
หน ด้าทวีข
ที่ องเทศบาลตาำบลเววียงคำา ตามพระราชบจัญญจัตเติ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก ด้ไขเพติม
ที่ เตติมถถึง (ฉบจับทวีที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระ
ราชบจัญญจัตก
ติ าำหนดแผนและขจัน
ขั้ ตอนการกระจายอาำนาจให ด้องคค์กรปกครอง
สวบ่ นท ด้องถติน
ที่ พ.ศ.๒๕๔๒ และเพพอ
ที่ ให ด้คณะกรรมการพนจั กงานเทศบาล
ด้ ำ แหนบ่งพนจั กงาน
(ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกาำหนดตาำแหนบ่งและการใชตา
เทศบาลให ด้เหมาะสม
ด้ นแนวทางดาำเนตินการวางแผนการใชอจัด้ ตรากาำลจัง การ
ทจังขั้ ยจังใชเปป็
พจัฒนาบบุคคลากรของเทศบาลตาำบลเววียงคำาให ด้เหมาะสมอวีกด ด้วย
เทศบาลตาำบลเววียงคำา จถึงได ด้มวีการวางแผนอจัตรากาำลจัง ๓ ปวี ใช ด้
ประกอบในการจจัดสรรงบประมาณและบรรจบุแตบ่งตจังขั้ พนจั กงานเทศบาล เพพอ
ที่
ให ด้การบรติหารงานของเทศบาลตาำบลเววียงคำาเกติดประโยชนค์ตอ
บ่ ประชาชน
จั ฤทธติต
ติ ธติภาพ มวีความคบุ ด้มคบ่า
เกติดผลสม
ธิ์ อ
บ่ ภารกติจ อาำนาจหน ด้าทวีที่ มวีประสท
สามารถลดขจัน
ขั้ ตอนการปฏติบจัตงติ าน และการปฏติบจัตภ
ติ ารกติจสามารถตอบสนอง
ความต ด้องการของประชาชนได ด้เปป็ นอยบ่างดวี
เทศบาลตำาบลเววียงคำา

สารบ อัญ
เรรอ
รื่ ง
หนน้า
๑. หลจักการและ
เหตบุผล……………………………………………………………………………………
………………………………..๑
๒.
วจัตถบุประสงคค์............................................................................
...................................................................๑
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจจัดทาแผนอจัตรากาลจัง ๓
ปวี ..............................................................................๒
๔. สภาพปจั ญหา ความต ด้องการของประชาชนในเขตพพน
ขั้ ทวีอ
ที่ งคค์กรปกครอง
สวบ่ นท ด้องถติน
ที่ ...................................๓-๖
๕. ภารกติจ อาำนาจหน ด้าทวีข
ที่ ององคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้อง
ถติน
ที่ ...............................................................................๗-๑๐
๖. ภารกติจหลจัก และภารกติจ
รอง.......................................................................................
...............................๑๐-๑๑
๗. สรบุปปจั ญหาและแนวทางในการบรติหารงาน
บบุคคล....................................................................................
...๑๑
๘. โครงสร ด้างการกาำหนดสวบ่ น
ราชการ..................................................................................
...........................๑๒-๑๕
๘.๒ การวติเคราะหค์การกำาหนดตำาแหนบ่งกรอบอจัตรา
กำาลจัง...........................................................................๑๖-๒๐

๙. ภาระคบ่าใชจบ่ด้ ายเกวีย
ที่ วกจับเงติน
เดพอน.....................................................................................
..........................๒๑-๒๙
๑๐.แผนภภูมโติ ครงสร ด้างการแบบ่งสวบ่ นราชการตามแผนอจัตรากาลจัง 3
ปวี .............................................................๓๐-๓๖
วี สดงจจัดคนลงสภูบ่ตาำแหนบ่งและการกาำหนดเลขทวีต
๑๑. บจัญชแ
ที่ าำแหนบ่งในสวบ่ น
ราชการ.........................................๓๗-๔๓
๑๒. แนวทางการพจัฒนาข ด้าราชการหรพอพนจั กงานสวบ่ นท ด้อง
ถติน
ที่ ..........................................................................๔๔
๑๓. ประกาศคบุณธรรม จรติยธรรมของข ด้าราชการหรพอพนจั กงานสวบ่ นท ด้อง
ถติน
ที่ ......................................................๔๕
ภาคผนวก

๑.หล อักการและ
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนจั กงานเทศบาล เรพอ
ที่ ง
มาตรฐานทจัที่วไปเกวีย
ที่ วกจับอจัตราตาำแหนบ่งและมาตรฐานของตาำแหนบ่ง ลงวจันทวีที่
๒๒ พฤศจติกายน ๒๕๔๔ ข ด้อ ๕ กาำหนดให ด้คณะกรรมการพนจั กงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) กาำหนดตาำแหนบ่งพนจั กงานเทศบาลวบ่า จะมวีตำาแหนบ่งใด ระดจับใด
อยภูใบ่ นสวบ่ นราชการใด จาำนวนเทบ่าใด
ให ด้คาำนถึงถถึงภารกติจหน ด้าทวีค
ที่ วามรจับ
ผติดชอบลจักษณะงานทวีต
ที่ ด้องปฏติบจัต ติ ความยากและคบุณภาพของงานปรติมาณ
ตลอดจนภาระคบ่าใชจบ่ด้ ายของเทศบาลทวีจ
ที่ ะต ด้องจบ่ายในด ด้านบบุคคล โดยให ด้

เทศบาลจจัดทาแผนอจัตรากาำลจังของพนจั กงาน หรพอลภูกจ ด้าง ของเทศบาล เพพอ
ที่
ด้
ใชในการการกา
ำ หนดตาำแหนบ่ง โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการ
พนจั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทจังขั้ นวีขั้ ให ด้เปป็ นไปตามหลจักเกณฑค์และวติธก
วี ารทวีที่
คณะกรรมการกลางพนจักงานเทศบาล (ก.ท.) กาำหนด
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข ด้าราชการหรพอพนจั กงานสวบ่ น
ท ด้องถติน
ที่ (ก.กลาง) เรพอ
ที่ ง มาตรฐานทจัที่วไปเกวีย
ที่ วกจับพนจั กงานจ ด้าง ลงวจันทวีที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทจัที่วไปเกวีย
ที่ วกจับพนจั กงานจ ด้าง สาำหรจับ
องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ ดจังกลบ่าว กาำหนดเพพอ
ที่ เปป็ นการปรจับปรบุงแนวทาง
การบรติหารงานบบุคคลของลภูกจ ด้าง ให ด้เกติดความเหมาะสมและให ด้การปฏติบจัต ติ
หน ด้าทวีรที่ าชการขององคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ เกติดความคลบ่องตจัว
ติ ธติภาพ ประสท
ติ ธติผลและประโยชนค์สงภู สบุดในการบรติหารงานบบุคคลของ
ประสท
องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ โดยได ด้กาำหนดให ด้คณะกรรมการข ด้าราชการ
หรพอพนจั กงานสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ นามาตรฐานทจัที่วไปเกวีย
ที่ วกจับพนจั กงานจ ด้างมา
กาำหนดเปป็ นประกาศหลจักเกณฑค์และเงพอ
ที่ นไขเกวีย
ที่ วกจับพนจั กงานจ ด้าง พร ด้อมทจังขั้
ให ด้องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ ดาำเนตินการ จจัดทาำแผนอจัตรากาำลจัง ๓ ปวี ตาม
ประกาศคณะกรรมการข ด้าราชการหรพอพนจั กงานสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ เรพอ
ที่ ง มาตรฐาน
ทจัที่วไปเกวีย
ที่ วกจับพนจักงานจ ด้าง (ฉบจับทวีที่ ๓) ลงวจันทวีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓ คณะกรรมการกลางพนจั กงานเทศบาล (ก.ท.) ได ด้มวีมตติเหป็น
ชอบประกาศกาำหนดตาำแหนบ่งพนจั กงานเทศบาล โดยกาำหนดแนวทางให ด้จจัด
ทาำแผนอจัตรากาลจังของเทศบาล เพพอ
ที่ เปป็ นกรอบในการกาำหนดตาำแหนบ่งและ
ด้ ำ แหนบ่งข ด้าราชการหรพอพนจั กงานสวบ่ นท ด้องถติน
การใชตา
ที่ ลภูกจ ด้างประจาำและ
พนจั กงานจ ด้าง โดยเสนอให ด้ ก.ท.จ. พติจารณาให ด้ความเหป็นชอบโดยให ด้
เทศบาล แตบ่งตจังขั้ คณะกรรมการจจัดทาแผนอจัตรากาำลจัง วติเคราะหค์อำานาจ
หน ด้าทวีแ
ที่ ละภารกติจของเทศบาล วติเคราะหค์ความต ด้องการกาำลจังคน วติเคราะหค์
ด้ ำ ลจังคนจจัดทาำกรอบอจัตรากาำลจังและกาำหนดหลจักเกณฑค์
การวางแผนการใชกา
และเงพอ
ที่ นไขในการกาำหนดตาำแหนบ่งพนจั กงานเทศบาลตามแผนอจัตรากาำลจัง
๓ ปวี
จากหลจักการและเหตบุผลดจังกลบ่าว เทศบาลตำาบลเววียงคำา จถึงได ด้จจัด
ทำาแผนอจัตรากำาลจัง ๓ ปวี สำาหรจับปวี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ.
๒๕๖๐ ขถึน
ขั้

๑.ว อัตถกุประสงคค
๒.๑ เพพอ
ที่ ให ด้เทศบาลตำาบลเววียงคำา มวีโครงสร ด้างการแบบ่งงาน
ด้
และระบบงานทวีเที่ หมาะสมไมบ่ซำขั้าซอน
๒.๒ เพพอ
ที่ ให ด้เทศบาลตำาบล
เววียงคำา มวีการกำาหนดตำาแหนบ่ง การจจัดอจัตรากำาลจังโครงสร ด้าง
ให ด้
เหมาะสมกจับอำานาจหน ด้าทวีข
ที่ องเทศบาลตำาบล ตามพระราชบจัญญจัต ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ด้ไขเพติม
ที่ เตติม

(ฉบจับทวีที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบจัญญจัตก
ติ ำาหนดแผนและขจัน
ขั้
ตอนการกระจายอำานาจให ด้องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพพอ
ที่ ให ด้คณะกรรมการพนจั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.อบุดรธานวี)
สามารถตรวจสอบการกำาหนดตำาแหนบ่งและการใชตำด้ าแหนบ่งพนจั กงาน
เทศบาลให ด้เหมาะสม
๒.๔ เพพอ
ที่ เปป็ นแนวทางในการดำาเนตินการวางแผนการใชอจัด้ ตรา
กำาลจัง การพจัฒนาบบุคลากรและบรรจบุแตบ่งตจังขั้ เทศบาลตำาบลเววียงคำาให ด้เหมาะ
สม
๒.๕
เพพอ
ที่ ให ด้เทศบาลตำาบลเววียงคำา สามารถวางแผนอจัตรากำาลจัง
๑.ว อัตถกุป
ระสงคค
การจจัดสรรงบประมาณและบรรจบุแตบ่งตจังขั้ พนจั กงานเทศบาล เพพอ
ที่ ให ด้การ
จั ฤททฺธต
บรติหารของเทศบาลเกติดประโยชนค์ตอ
บ่ ประชาชน เกติดผลสม
ติธิ์ อ
บ่ ภารกติจ
ติ ธติภาพ มวีความคบุ ด้มคบ่า สามารถลดขจัน
ตามอำานาจหน ด้าทวีที่ มวีประสท
ขั้ ตอนการ
ปฏติบจัตงติ าน และมวีการลดภารกติจยบุบเลติกหนบ่วยงานทวีไที่ มบ่จำาเปป็ น การปฏติบจัต ติ
ภารกติจสามารถตอบสนองความต ด้องการของประชาชนได ด้เปป็ นอยบ่างดวี
๒.๖ เพพอ
ที่ ให ด้เทศบาลตาำบลเววียงคำา สามารถควบคบุมภาระคบ่าใช ด้
จบ่ายด ด้านการบรติหารงานบบุคคลให ด้เปป็ นไปตามทวีก
ที่ ฎหมายกาำหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจ อัดทกา
แผนอ อัตรากกาล อัง

คณะกรรมการจจัดทำาแผนอจัตรากำาลจังของของเทศบาลตำาบล
เววียงคำา ซงถึที่ มวีนายกเทศมนตรวีตำาบลเววียงคำาเปป็ นประธาน เหป็นสมควรให ด้จจัด
ทำาแผนอจัตรากำาลจัง ๓ ปวี โดยให ด้มวีขอบเขตเนพอ
ขั้ หาครอบคลบุมในเรพอ
ที่ งตบ่าง ๆ
ดจังตบ่อไปนวีขั้
๓.๑ วติเคราะหค์ภารกติจ อำานาจหน ด้าทวีค
ที่ วามรจับผติดชอบของ
เทศบาลตำาบลเววียงคำา
ตามพระราชบจัญญจัตเติ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก ด้ไขเพติม
ที่ เตติม (ฉบจับทวีที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบจัญญจัต ติ
กำาหนดแผนและขจัน
ขั้ ตอนการกระจายอำานาจให ด้องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอพน
ที่ ให ด้สอดคล ด้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกติจ
และสงจั คมแหบ่งชาตติ แผนพจัฒนาจจังหวจัด แผนพจัฒนาอำาเภอแผนพจัฒนา
ตำาบล นโยบายของรจัฐบาล และสภาพปจั ญหาของตำาบลเววียงคำา
๓.๒ กำาหนดโครงสร ด้างการแบบ่งสวบ่ นราชการภายในและการจจัด
ระบบงาน เพพอ
ที่ รองรจับภารกติจ ตามอำานาจหน ด้าทวีค
ที่ วามรจับผติดชอบ ให ด้
ติ ธติภาพ
สามารถแก ด้ปจั ญหาของตำาบลเววียงคำาได ด้อยบ่างมวีประสท

๓.๓ กำาหนดตำาแหนบ่งในสายงานตบ่างๆ จำานวนตำาแหนบ่งและ
ระดจับตำาแหนบ่งให ด้เหมาะสมกจับภาระหน ด้าทวีค
ที่ วามรจับผติดชอบให ด้เหมาะสมกจับ
ภาระหน ด้าทวีค
ที่ วามรจับผติดชอบ ปรติมาณงานและคบุณภาพของภาพรวมทจังขั้ สร ด้าง
วี ของกลบุม
ความก ด้าวหน ด้าในสายอาชพ
บ่ งานตบ่าง ๆ
๓.๔ จจัดทำากรอบอจัตรากำาหลจัง 3 ปวี โดยภาระคบ่าใชจบ่ด้ ายด ด้านการ
บรติหารงานบบุคคลต ด้องไมบ่เกติน ร ด้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจบ่ายประจำาปวี
๓.๕ ให ด้พนจักงานเทศบาลตำาบลเววียงคำา ได ด้รจับการพจัฒนาความรภู ด้
ความสามารถ อยบ่างน ด้อยปวี ละ 1 ครจังขั้

พ ทปีแ
๔. สภาพปอัญหาของพรน
รื่ ละความ
ตน้องการของประชาชน
รรื่ ปอัญหา
ชอ
สภาพปอัญหา
๑.) ปอัญหาดน้านเศรษฐกกิจ
- ประชาชนสวบ่ นใหญบ่ประกอบ
วี อาชพ
วี หลจักตามฤดภูกาลเพวียงอาชพ
วี
๑.๑ ปจั ญหาขาดการประกอบอาชพ
วี เสรติม
เดวียวไมบ่มอ
วี าชพ
เสรติม
- ประชาชนไมบ่มข
วี ด
วี ความสามารถ
๑.๒ ปจั ญหาขาดการรวมตจัวของ
ในการรวมกลบุม
บ่ เพพอ
ที่ ตบ่อรองผล
เกษตรกร
ติ เชอ
พที่ ทางการ
ประโยชนค์หรพอการดำาเนตินการทาง
๑.๓ ปจั ญหาขาดสน
เกษตรหรพอมวีไมบ่พอเพวียง
ธบุรกติจ
๑.๔ ปจั ญหาขาดสถานทวีป
ที่ ระกอบ
- ประชาชนขาดความสามารถใน
ธบุรกติจภายในหมภูบ
บ่ ด้าน
การรวมกลบุม
บ่ และประชาชนยากจน
จั วค์ใชงานไมบ่
ด้
๑.๕ ปจั ญหาสต
เพวียงพอ ขาดหลจักทรจัพยค์ในการคำขั้าประกจันเงติน
จั วค์ใชงาน
ด้
กภู ด้
หรพอขาดสต
ด้
- ไมบ่มท
วี น
บุ / ขาดการระดมทบุน และ
๑.๖ ปจั ญหาขาดแหลบ่งไม ด้ใชสอย
พขั้ เพลติง
การรวมกลบุม
บ่ / ขาดความรภู ด้ในการ
และเชอ
๑.๗ ปจั ญหาการมวีรายได ด้ไมบ่เพวียง
ประกอบธบุรกติจ
วี
- ประชาชนมวีฐานะยากจนไมบ่ม วี วจัว
พอตบ่อการดำารงชพ
ด้
๑.๘ ปจั ญหาผลผลติตการทำาไรบ่ นา ควายไว ด้ใชงานหรพ
อไมบ่เพวียงพอตบ่อ
ด้
การใชงาน
ตกตำาที่
ด้
พขั้
พขั้
- ไมบ่มไวี ม ด้ใชสอย
และแหลบ่งเชอ
๑.๙ ปจั ญหาขาดแคลนทวีรที่ จับชอ
ติ ค ด้าผลผลติตการเกษตร
จำาหนบ่ายสน
เพลติง
๑.๑๐ ปจั ญหาการขาดโอกาสในการ - ผลผลติตตกตำาที่ ต ด้นทบุนสภูง คบ่า
วี
เลพอกประกอบอาชพ
วี สภูง
จ ด้างแรงงานตำาที่ คบ่าครองชพ
๑.๑๑ ปจั ญหาขาดสถานทวีใที่ ห ด้
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งการเพติม
ที่ ผลผลติต/
บรติการขบ่าวสารข ด้อมภูล
ไมบ่ยอมรจับเทคโนโลยวีใหมบ่ๆ

๑.๑๒ นำขั้ าทบ่วมไรบ่นา
๑.๑๓ ปจั ญหาพพชผลทางการ
เกษตรตกตำาที่
๑.๑๔ ขาดความรภู ด้ในเรพอ
ที่ งการเพาะ
จั วค์นำขั้า
เลวีย
ขั้ งสต
๑.๑๕ ขาดการให ด้บรติการวติชาการ
และถบ่ายทอดเทคโนโลยวีทางการ
เกษตร

- ในพพน
ขั้ ทวีต
ที่ ำาบลนติยมปลภูกมจัน
สำาปะหลจังเปป็ นสวบ่ นใหญบ่ จถึงไมบ่ม วี
พขั้ ผลผลติตอพน
ตลาดสำาหรจับรจับซอ
ที่ ๆ
- ขาดความรภู ด้ / ขาดเงตินทบุน
- ทวีใที่ ห ด้บรติการข ด้อมภูลมวีไมบ่เพวียงพอ
- คลองระบายนำขั้ าและทบ่อระบายนำขั้ า
ไมบ่สามารถระบายนำขั้ าได ด้เพวียงพอ
- ขายไมบ่ได ด้ราคา/การผลติตพพชผล
ทางการเกษตรมวีจำานวนมาก/ไมบ่ม วี
คบุณภาพ
- ขาดแหลบ่งข ด้อมภูลในการให ด้ความรภู ด้
จั วค์นำขั้า
เรพอ
ที่ งการเพาะเลวีย
ขั้ งสต
- ประชาชนไมบ่มค
วี วามรภู ด้ในการนำ า
เทคโนโลยวีมาใช ด้

รรื่ ปอัญหา
ชอ
๑.๑๖ ขาดความรภู ด้ในเรพอ
ที่ งการ
แปรรภูปผลผลติต

สภาพปอัญหา
วี
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งการฉวีดวจัคซน
จั วค์/ไมบ่ให ด้ความสำาคจัญ
ปด้ องกจันโรคสต
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งโรคตติดตบ่อจาก
วี ปด้ องกจันโรค
๑.๑๗ การฉวีดวจัคซน
จั วค์
สต
จั วค์
สต
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งเทคโนโลยวี
๑.๑๘ การปด้ องกจันโรคตติดตบ่อทวีเที่ กติด ทางการเกษตร
จั วค์
จากสต
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งเทคโนโลยวี
๑.๑๙ การเพติม
ที่ ผลผลติตทางการ
ทางการเกษตร
เกษตร
วี สตรวีขาดการรวมกลบุม
- กลบุม
บ่ อาชพ
บ่
วี
๑.๒๐ การพจัฒนาสงบ่ เสรติมอาชพ
วี ตบ่างๆ
และขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งอาชพ
สตรวี
- ขาดความรภู ด้เกวีย
ที่ วกจับการฝถึ กอบรม
วี ตบ่างๆ เพพอ
ด้
อาชพ
ที่ ใชในการประกอบ
วี ระยะสน
จั ขั้
๑.๒๑ ฝถึ กอบรมอาชพ
วี
อาชพ
อั
๒) ปอัญหาดน้านสงคม
๒.๑ ปจั ญหายาเสพตติดการเสพสบุรา
๒.๒ ปจั ญหาการอพยพแรงงาน
๒.๓ ปจั ญหาครจัวเรพอนมวีสภาไมบ่

- การแพรบ่ระบาดของยาเสพตติด
และของมถึนเมา
- การวบ่างงาน/การขาดรายได ด้ใน
วี
การดำารงชพ

คงทนถาวร
๒.๔ ปจั ญหาความปลอดภจัยในชววี ต
ติ
ติ
และทรจัพยค์สน
๒.๕ ปจั ญหาความปลอดภจัยจากรถ
พบ่วง

- ความยากจน / ขาดเงตินในการ
บ่ มแซม
ซอ
- ขาดเจ ด้าหน ด้าทวีด
ที่ แ
ภู ลรจักษาความ
ปลอดภจัย
- รถบรรทบุก รถบรรทบุกเกตินอจัตรา
จั ญาณด ด้านหลจังรถ
และไมบ่ตด
ติ สญ
๒.๖ ปจั ญหาการวบ่างงาน
ตอนกลางคพน และขจับรถเรป็ว
วี เสรติมหลจังฤดภูทำานา
๒.๗ ปจั ญหาเรพอ
ที่ งอบุบจัตเติ หตบุจราจร
- ขาดอาชพ
บ่ งสวบ่างสอง
๒.๘ ปจั ญหาโรคเอดส ค์
- ถนนชำารบุด/ไมบ่มไวี ฟสอ
ข ด้างทาง
๒.๙ ปจั ญหาการอพยพ/การย ด้ายถติน
ที่ - ขาดความรภู ด้เรพอ
ค์ ละ
ที่ งโรคเอดสแ
สงจั คมให ด้ความรจังเกวียจผภู ด้ปบ่ วยโรค
๒.๑๐ ปจั ญหาการหลอกลวง
เอดส ค์
แรงงาน
วี
- ปจั ญหาการวบ่างงาน ขาดอาชพ
เสรติม ขาดแหลบ่างงานพพน
ขั้ ทวีที่
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งการเดตินทางไป
พ
๓) ปอัญหาดน้านโครงสรน้างพรน
ทำางานตบ่างถติน
ที่ และตบ่างประเทศ
ฐาน
๓.๑ ปจั ญหาการคมนาคมไมบ่สะดวก - ถนนเปป็ นหลบุม บบ่อ ขาดการ
๓.๒ ปจั ญหาไฟฟด้ าสาธารณะไมบ่
บ่ มแซมดภูแล
ซอ
เพวียงพอ
บ่ งสบุมของพวกตติด
- ทำาให ด้เปป็ นทวีซ
ที่ อ
พที่ สาร
๓.๓ ปจั ญหาการตติดตบ่อสอ
วี
ยา/มติจฉาชพ
๓.๔ ปจั ญหาการประปาหมภูบ
บ่ ด้าน
จั ญาณโทรศพ
จั ทค์มอ
- ไมบ่มส
วี ญ
พ ถพอใช ด้
ถจัที่วถถึง
- ไมบ่มก
วี ารจจัดระบบประปาภายใน
หมภูบ
บ่ ด้าน

พที่ ปจั ญหา
ชอ
๔) ปอัญหาดน้านการสาธารณสกุข
๔.๑ ปจั ญหาการกตินสบุกๆ ดติบๆ
บรติโภคไมบ่ถก
ภู สบุขลจักษณะ
๔.๒ ปจั ญหาเดป็กขาดสารอาหาร
๔.๓ ปจั ญหาการวางแผนครอบครจัว

สภาพปจั ญหา
- รสนติยมการกตินของคนในท ด้องถติน
ที่
โดยไมบ่คำานถึงถถึงโรคภจัยทวีจ
ที่ ะตามมา
- บติดา มารดา มวีฐานยากจน/ขาด
ความรภู ด้เรพอ
ที่ งโภชนาการ
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งการวางแผน

๔.๔ ปจั ญหาเดป็กแรกเกติดนำขั้ าหนจั กตำาที่
กวบ่ามาตรฐาน
๔.๕ ปจั ญหาไมบ่ได ด้รจับการคบุ ด้มครอง
รจักษาพยาบาล
๔.๖ ปจั ญหากองทบุนยาและ
เวชภจัณฑค์ ประจำาหมภูบ
บ่ ด้าน
ไมบ่เพวียงพอ
๔.๗ ปจั ญหาขาดความรภู ด้ด ด้าน
คบุณภาพชววี ต
ติ
๔.๘ ปจั ญหาโรคทางเดตินหายใจ
เนพอ
ที่ งจากฝบุบ่ นละออง
บ่
๔.๙ ปจั ญหาโรคระบาดตบ่างๆ เชน
ท ด้องรบ่วง
ไข ด้เลพอดออก
๔.๑๐ การปด้ องกจันโรคตติดตบ่อทาง
จั พจันธค์
เพศสม
๕) ปอัญหาดน้านการเมรองการ
บรกิหาร
๕.๑ ปจั ญหาด ด้านข ด้อมภูลขบ่าวสาร
๕.๒ ความรภู ด้เรพอ
ที่ งการเมพองการ
ปกครอง
๕.๓ ความรภู ด้เรพอ
ที่ งการเลพอกตจังขั้
๕.๔ ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งกฎหมาย
ตบ่างๆ

ครอบครจัว
- หญติงมวีครรภค์ขาดการดภูแลเอาใจ
บ่ อ
ใสก
บ่ นคลอด/ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ ง
โภชนาการ
- ประชาชนสวบ่ นใหญบ่ไมบ่ได ด้
วี หรพอทำางานทวีจ
ประกอบอาชพ
ที่ ะให ด้
ได ด้รจับการคบุ ด้มครองรจักษา พยาบาล
รจัฐบาลขาดงบประมาณสนจั บสนบุน
- ไมบ่มก
วี ารจจัดตจังขั้ กองทบุนยาและ
เวชภจัณฑค์ ประจำาหมภูบ
บ่ ด้าน
- ขาดการให ด้ความรภู ด้ด ด้านคบุณภาพ
ชววี ต
ติ
- โรงงานขาจติตสำานถึกในการ
วี จากโรงงาน
ปด้ องกจันของเสย
ติ ในการเผาไรบ่อ ด้อย
ประชาชนเคยชน
กบ่อนเกป็บเกวีย
ที่ วโดยไมบ่คำานถึงถถึงผลก
ระทบตบ่อสงติที่ แวดล ด้อม
- ขาดความรภู ด้ในการบรติโภคอาหาร
ให ด้ถภูกสบุขลจักษณะและขาดความรภู ด้ใน
การปด้ องกจันโรคตติดตบ่อตบ่างๆ
จั พจันธค์
- ขาดความรภู ด้เรพอ
ที่ งเพศสม
และการปด้ องกจันโรคตติดตบ่อทางเพศ
จั พจันธค์
สม
- ขาดการเผยแพรบ่ข ด้อมภูลขบ่าวสาร
พ ประจำาหมภูบ
หรพอทวีอ
ที่ าบ่ นหนจังสอ
บ่ ด้าน
- ประชาชนไมบ่ให ด้ความสำาคจัญใน
การรจับฟด้ ง ขบ่าวสารข ด้อมภูลทวีจ
ที่ ำาเปป็ น
ในชววี ต
ติ ประจำาวจัน
- ขาดการเผยแพรบ่และให ด้ความรภู ด้
เรพอ
ที่ งการเมพองการปกครอง และ
ประชาชนไมบ่ให ด้ความสนใจ
- ไมบ่มก
วี ารเผยแพรบ่และจจัดฝถึ กอบรม
ความรภู ด้กฎหมายตบ่างๆ ทวีเที่ กวีย
ที่ วข ด้อง

รรื่ ปอัญหา
ชอ
ศ ษา
๖) ปอัญหาดน้านการศก
ศาสนาและว อัฒนธรรม
๖.๑ ปจั ญหาขาดโอกาสในการ
ถึ ษา
ศก

ถึ ษาตบ่อ
๖.๒ ปจั ญหาการศก
๖.๓ ปจั ญหาเข ด้าเรวียนของเดป็กกบ่อน
ถึ ษาอยภูใบ่ นเกณฑค์ตำาที่
ประถมศก
ถึ ษาตบ่อ
๖.๔ ปจั ญหาการศก
๗) ปอัญหาดกิน
ทร อัพยากรธรรมชาตกิและสงกิรื่
แวดลน้อม
๗.๑ ปจั ญหากำาจจัดขยะมภูลฝอย
ภายในหมภูบ
บ่ ด้าน
วี
๗.๒ ปจั ญหาการระบายนำขั้ าเสย
๗.๓ ปจั ญหาการอนบุรจักษค์
ทรจัพยากรธรรมชาตติ
๗.๔ ปจั ญหาการตจัดไม ด้ทำาลายปบ่ า
๗.๕ ปจั ญหาฝบุบ่ นละออง

สภาพปอัญหา
- ขาดการสนจั บสนบุน จากรจัฐและ
เยาวชนรบุน
บ่ ใหมบ่ไมบ่ให ด้ความสนใจ
- มวีฐานะยากจน ไมบ่มค
วี วาม
กระตพอรพอร ด้นจะแสวงหาความรภู ด้นอก
ระบบโรงเรวียนอยบ่างตบ่อเนพอ
ที่ ง
- มวีฐานะยากจน ไมบ่เหป็นความ
ถึ ษา
สำาคจัญในการศก
- มวีฐานะยากจน ไมบ่เหป็นความ
ถึ ษา
สำาคจัญของเดป็กกบ่อนประถมศก
- มวีฐานะยากจน ไมบ่เหป็นความ
ถึ ษา
สำาคจัญในการศก
- ทติงขั้ ขยะไมบ่เปป็ นทวีที่ ขาดความรภู ด้
เรพอ
ที่ งการกำาจจัดขยะทวีถ
ที่ ก
ภู วติธแ
วี ละถภูก
สบุขลจักษณะ
วี ของนำขั้ า และ
- ไมบ่เลป็งเหป็นผลเสย
ผลกระทบของสงติที่ แวดล ด้อม
- ประชาชนให ด้ความสำาคจัญในการ
อนบุรจักษค์ ทรจัพยากรธรรมชาตติน ด้อย
- ไมบ่เลป็งเหป็นผลกระทบของการตจัด
ไม ด้ทำาลายปบ่ า
- ฝบุบ่ นละอองจากการเผาไรบ่อ ด้อย
และการกำาจจัดกากอ ด้อยของโรงงาน
นำขั้ าตาล

๕. ภารกกิจ อกานาจหนน้าทปีข
รื่ อง
เทศบาล
การพจัฒนาท
ด้องถติน
ที่ ของเทศบาลตำาบลเววียงคำานจัน
ขั้ เปป็ นการสร ด้างความ

เข ด้มแขป็งของชบุมชนในการ รบ่วมคติด รบ่วมแก ด้ไข แก ด้ปจั ญหา รบ่วมสร ด้างรบ่วมสงบ่
เสรติมความเข ด้มแขป็งของชบุมชนใน เขตพพน
ขั้ ทวีที่ ของเทศบาลตำาบลเววียงคำา
โดยยถึดหลจักการมวีสวบ่ นรบ่วมในการพจัฒนาท ด้องถติน
ที่ ทบุกด ด้าน ซงถึที่ การพจัฒนา
จั ความรบ่วมมพอของ
เทศบาลตำาบลเววียงคำาจะสมบภูรณค์ได ด้จำาเปป็ นต ด้องอาศย
ชบุมชน ชบุมชนจะต ด้องมวีความตระหนจั กแก ด้ไขปจั ญหา และมวีความเข ด้าใจ
แนวทางแก ด้ไขปจั ญหารบ่วมกจันอยบ่างจรติงจจัง
เทศบาลตำาบลเววียงคำา ยจังได ด้เน ด้นให ด้คนเปป็ นศภูนยค์กลางของการพจัฒนา
ในทบุกกลบุม
บ่ ทบุกวจัยของประชากรนอกจากนวีย
ขั้ จังเน ด้นการสงบ่ เสรติม และสนจั บสนบุน
ถึ ษากบ่อนวจัยเรวียน และพจัฒนาเยาวชนให ด้พร ด้อม ทวีจ
การศก
ที่ ะเปป็ นบบุคลากรทวีม
ที่ วี
วี นจั น
คบุณภาพ สวบ่ นด ด้านการพจัฒนาอาชพ
ขั้ ได ด้เน ด้นพจัฒนาเศรษฐกติจชบุมชน
แบบพถึงที่ ตนเอง และยจังจจัดตจังขั้ เศรษฐกติจแบบพอเพวียงโดยสวบ่ นรวม
การวติเคราะหค์ภารกติจ อำานาจหน ด้าทวีต
ที่ ามพระราชบจัญญจัตเติ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และตามพระราชบจัญญจัตก
ติ ำาหนดแผนและขจัน
ขั้ ตอนการกระจายอำา
นาจให ด้องคค์กรปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอพน
ที่ ทวีที่
ด้
เกวีย
ที่ วข ด้องนจั น
ขั้ แนวทางการวติเคราะหค์ได ด้ใชเทคนติ
ค SWOT ทจังขั้ นวีเขั้ พพอ
ที่ ให ด้
ทราบวบ่าเทศบาล มวีอำานาจหน ด้าทวีใที่ นการดำาเนตินการแก ด้ไขปจั ญหาในเขต
พพน
ขั้ ทวีใที่ ห ด้ตรงกจับความต ด้องการของประชาชนอยบ่างไร โดยวติเคราะหค์จด
บุ แขป็ง
จบุดอบ่อนโอกาส และปจั ญหาอบุปสรรค
ในการดำาเนตินการตามภารกติจตามผลของการวติเคราะหค์ SWOT
เทศบาลตำาบลเววียงคำา กำาหนดวติธก
วี ารดำาเนตินการตามภารกติจสอดคล ด้องกจับ
แผนพจัฒนาเศรษฐกติจและสงจั คมแหบ่งชาตติ แผนพจัฒนาจจังหวจัด แผนพจัฒนา
อำาเภอ แผนพจัฒนาตำาบล นโยบายของรจัฐบาล และนโยบายของผภู ด้บรติหาร
ท ด้องถติน
ที่ ทจังขั้ นวีขั้ สามารถกำาหนดแบบ่งภารกติจได ด้ เปป็ น ๗ ด ด้าน ซงถึที่ ภารกติจดจัง
กลบ่าวถภูกกำาหนดอยภูใบ่ นพระราชบจัญญจัตเติ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตามพระ
ราชบจัญญจัตก
ติ ำาหนดแผนและขจัน
ขั้ ตอนการกระจายอำานาจให ด้องคค์กรปกครอง
สวบ่ นท ด้องถติน
ที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดจังนวีขั้
พ ฐาน มปีภารกกิจทปีเรื่ กปีย
๑. ดน้านโครงสรน้างพรน
รื่ วขน้องด อังนปีพ
๑.๑ การจจัดให ด้มวีและบำารบุงรจักษาทางบก ทางนำขั้ า และทาง
ระบายนำขั้ า (มาตรา ๑๖(๒))
๑.๒ การสาธารณภูปโภคและการกบ่อสร ด้างอพน
ที่ ๆ (มาตรา ๑๖(๔))
๑.๓ การสาธารณภูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
๑.๔ ให ด้มวีนำขั้าสะอาดหรพอการประปา (มาตรา ๕๑ (๑))

๑.๕ ให ด้มวีและบำารบุงการไฟฟด้ าหรพอแสงสวบ่างโดยวติธอ
วี น
พที่ (มาตรา
๕๑ (๗))
๑.๖ การขนสงบ่ และการวติศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))
๑.๗ การดภูแลรจักษาทวีส
ที่ าธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))
ส เสรกิมคกุณภาพชวปี ต
๒. ดน้านสง
กิ มปีภารกกิจทปีเรื่ กปีย
รื่ วขน้อง ด อังนปีพ
ถึ ษา (มาตรา ๑๖(๙))
๒.๑ การจจัดการศก
๒.๒ การสงบ่ เสรติมกวีฬาและนจั นทนาการ (มาตรา ๑๖(๑๕))
๒.๓ การสาธารณสบุข การอานมจัยครอบครจัว และการรจักษา
พยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๔))
๒.๔ รจักษาความสะอาดของถนนหรพอทางเดตินและทวีส
ที่ าธารณะ
วี (มาตรา ๕๐
รวมทจังขั้ การกำาจจัดขยะมภูลฝอยสงติที่
ปฏติกล
ภู และนำขั้ าเสย
(๓))
๒.๕ ปด้ องกจันและระงจับโรคตติดตบ่อ (มาตรา 50 (4))
๒.๖ สงบ่ เสรติมการพจัฒนาสตรวี เดป็ก เยาวชน ผภู ด้สภูงอายบุและผภู ด้
พติการ (มาตรา ๕๐(๗))
จั วค์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))
๒.๗ การจจัดให ด้มวีและควบคบุมการฆบ่าสต
๒.๘ การจจัดให ด้มวีและควบคบุมตลาด ทบ่าเทวียบเรพอ ทบ่าข ด้ามและ
ทวีจ
ที่ อดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
๒.๙ การจจัดให ด้มวีและควบคบุมสบุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา
๑๖(๓))
๒.๑๐ ให ด้มวีและบำารบุงสถานทวีท
ที่ ำาการพติทจักษค์ รจักษาคนเจป็บไข ด้
(มาตรา ๕๑ (๖))
๒.๑๑ การปรจับปรบุงแหลบ่งชบุมชนแออจัดและการจจัดการเกวีย
ที่ วกจับทวีที่
จั (มาตรา ๑๖ (๒๒))
อยภูอ
บ่ าศย
๒.๑๒ การจจัดให ด้มวีและบำารบุงรจักษาสถานทวีพ
ที่ จักผบ่อนหยบ่อนใจ
(มาตรา ๑๖(๑๓))
จั วค์ (มาตรา ๑๖(๒๑))
๒.๑๓ การควบคบุมการเลวีย
ขั้ งสต
๒.๑๔ การสงจั คมสงเคราะหค์ และการพจัฒนาคบุณภาพชววี ต
ติ เดป็ก
สตรวี คนชราและผภู ด้ด ด้อยโอกาส
มาตรา ๑๖ (๓) ตามพระราช
บจัญญจัตเติ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ด้ไขเพติม
ที่ เตติม (ฉบจับทวีที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ ภายใต ด้บจังคจับแหบ่งกฎหมาย เทศบาลตำาบลมวีหน ด้าทวีต
ที่ ด้อง
ทำาในเขตเทศบาลดจังตบ่อไปนวีขั้
๑. รจักษาความสงบเรวียบร ด้อยของประชาชน
๒. ให ด้มวีและบำารบุงทางบกและทางนำขั้ า
๓. รจักษาความสะอาดของถนน หรพอทางเดตินและทวีส
ที่ าธารณะ รวม
ทจังขั้ การกำาจจัดมภูลฝอยและสงติที่ ปฏติกล
ภู
๔. ปด้ องกจันและระงจับโรคตติดตบ่อ

ด้
๕. ให ด้มวีเครพอ
ที่ งใชในการดจั
บเพลติง
ถึ ษาอบรม
๖. ให ด้ราษฎรได ด้รจับการศก
๗. สงบ่ เสรติมการพจัฒนาสตรวี เดป็ก เยาวชน ผภู ด้สภูงอายบุ และผภู ด้พติการ
ติ ปะ จารวีตประเพณวี ภภูมป
๘. บำารบุงศล
ติ จั ญญาท ด้องถติน
ที่ และวจัฒนธรรม
อจันดวีของท ด้องถติน
ที่
๙. หน ด้าทวีอ
ที่ น
พที่ ตามทวีก
ที่ ฎหมายบจัญญจัตใติ ห ด้เปป็ นหน ด้าทวีข
ที่ องเทศบาล
การปฏติบจัตงติ านตามอำานาจหน ด้าทวีข
ที่ องเทศบาล ต ด้องเปป็ นไปเพพอ
ที่ ประโยชนค์
สบุขของประชาชน โดยใชวติด้ ธก
วี ารบรติหารกติจการบ ด้านเมพองทวีด
ที่ วี และให ด้คำานถึงถถึงการ
มวีสวบ่ นรบ่วมของประชาชนในการจจัดทำาแผนพจัฒนาเทศบาล การจจัดทำางบประมาณ
พขั้ จจัดจ ด้าง การตรวจสอบการประเมตินผลการปฏติบต
การจจัดซอ
จั งติ านและการเปติ ดเผย
ข ด้อมภูลขบ่าวสาร ทจังขั้ นวีขั้ ให ด้เปป็ นไปตามกฎหมาย ระเบวียบ ข ด้อบจังคจับวบ่าด ด้วยการนจั น
ขั้
และหลจักเกณฑค์และวติธก
วี ารทวีก
ที่ ระทรวงมหาดไทยกำาหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต ด้บจังคจับแหบ่งกฎหมายเทศบาลตำาบลอาจจจัดทำา
กติจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดจังตบ่อไปนวีขั้
๑. ให ด้มวีนำขั้าสะอาดหรพอการประปา
จั วค์
๒. ให ด้มวีโรงฆบ่าสต
๓. ให ด้มวีตลาด ทบ่าเทวียบเรพอและทบ่าข ด้าม
๔. ให ด้มวีสส
บุ านและฌาปนสถาน
๕. บำารบุงและสงบ่ เสรติมการทำามาหากตินของราษฎร
๖. ให ด้มวีและบำารบุงสถานทวีท
ที่ าการพติทจักษค์ รจักษาคนเจป็บไข ด้
๗. ให ด้มวีและบำารบุงการไฟฟด้ าหรพอแสงสวบ่างโดยวติธอ
วี น
พที่
พระราชบจัญญจัตแ
ติ ผนและขจัน
ขั้ ตอนการกระจายอำานาจให ด้แกบ่องคค์กร
ปกครองสวบ่ นท ด้องถติน
ที่ พ.ศ. 2542 อำานาจหน ด้าทวีใที่ นการจจัดระบบการบรติการ
สาธารณะ
มาตรา ๑๕๖ ให ด้เทศบาล เมพองพจัทยา และองคค์การบรติหารสวบ่ น
ตำาบล มวีอำานาจหน ด้าทวีใที่ นการจจัดระบบการบรติการสาธารณะเพพอ
ที่ ประโยชนค์
ของประชาชนในท ด้องถติน
ที่ ของตนเอง ดจังนวีขั้
๑. การจจัดทำาแผนพจัฒนาท ด้องถติน
ที่ ของตนเอง
๒. การจจัดให ด้มวีและบำารบุงรจักษาทางบก ทางนำขั้ า และทางระบายนำขั้ า
๓. การจจัดให ด้มวีและควบคบุมตลาด ทบ่าเทวียบเรพอ ทบ่าข ด้าม และทวีจ
ที่ อด
รถ
๔. การสาธารณภูปโภคและการกบ่อสร ด้างอพน
ที่ ๆ
๕. การสาธารณภูปการ
วี
๖. การสงบ่ เสรติม การฝถึ ก และประกอบอาชพ
๗. การพาณติชยค์ การสงบ่ เสรติมการลงทบุน
๘. การสงบ่ เสรติมการทบ่องเทวีย
ที่ ว
ถึ ษา
๙. การจจัดการศก

๑๐. การสงจั คมสงเคราะหค์ และการพจัฒนาคบุณภาพชววี ต
ติ เดป็ก สตรวี คน
ชรา และผภู ด้ด ด้อยโอกาส
ติ ปะจารวีตประเพณวี ภภูมป
๑๑. การบำารบุงรจักษาศล
ติ จั ญญาท ด้องถติน
ที่ และ
วจัฒนธรรมอจันดวีของท ด้องถติน
ที่
๑๒. การปรจับปรบุงแหลบ่งชบุมชนแออจัดและการจจัดการเกวีย
ที่ วกจับทวีอ
ที่ ยภูบ่
จั
อาศย
๑๓. การจจัดให ด้มวี และบำารบุงรจักษาสถานทวีพ
ที่ จักผบ่อนหยบ่อนใจ
๑๔. การสงบ่ เสรติมกวีฬา
ติ ธติเสรวีภาพ
๑๕. การสงบ่ เสรติมประชาธติปไตย ความเสมอภาค และสท
ของประชาชน
๑๖. สงบ่ เสรติมการมวีสวบ่ นรบ่วมของราษฎรในการพจัฒนาท ด้องถติน
ที่
๑๗. การรจักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบวียบเรวียบร ด้อยของบ ด้าน
เมพอง
วี
๑๘. การกำาจจัดมภูลฝอย สงติที่ ปฏติกล
ภู และนำขั้ าเสย
๑๙. การสาธารณสบุข การอนามจัยครอบครจัว และการรจักษาพยาบาล
๒๐. การจจัดให ด้มวีและควบคบุมสบุสานและฌาปนสถาน
จั วค์
๒๑. การควบคบุมการเลวีย
ขั้ งสต
จั วค์
๒๒. การจจัดให ด้มวีและควบคบุมการฆบ่าสต
๒๓. การรจักษาความปลอดภจัย ความเปป็ นระเบวียบเรวียบร ด้อย และการ
อนามจัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอพน
ที่ ๆ

ด้
๒๔. การจจัดการ การบำารบุงรจักษา และการใชประโยชนค์
จากปบ่ าไม ด้ ทวีด
ที่ น
ติ
ทรจัพยากรธรรมชาตติและสงติที่ แวดล ด้อม
๒๕. การผจังเมพอง
๒๖. การขนสงบ่ และการวติศวกรรมจราจร
๒๗. การดภูและรจักษาทวีส
ที่ าธารณะ
๒๘. การควบคบุมอาคาร
๒๙. การปด้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย
๓๐. การรจักษาความสงบเรวียบร ด้อย การสงบ่ เสรติมและสนจั บสนบุนการปด้ องกจัน

ติ
และรจักษาความปลอดภจัยในชววี ต
ติ และ ทรจัพยค์สน

๓๑. กติจการอพน
ที่ ใดทวีเที่ ปป็ นประโยชนค์ ของประชาชนในท ด้องถติน
ที่ ตามทวีที่
คณะกรรมการประกาศกำาหนด

๖. ภารกกิจหล อัก และภารกกิจรองทปีเรื่ ทศบาล
ตกาบลเวปียงคกาจะดกาเนกินการ

เทศบาลตำาบลเววียงคำาได ด้พติจารณาจากภารกติจอำานาจหน ด้าทวีต
ที่ าม
จั ยภาพความต ด้องการของราษฎร นโยบายของผภู ด้บรติหาร
กฎหมาย ศก

จั ทจัศนค์ ยบุทธศาสตรค์ แนวทางการพจัฒนาของเทศบาล
เทศบาลประกอบวติสย
เพพอ
ที่ ให ด้สอดคล ด้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกติจและสงจั คมแหบ่งชาตติ ฉบจับทวีที่ ๑๐
แผนพจัฒนาจจังหวจัดอบุดรธานวี แผนพจัฒนาอำาเภอกบุมภวาปวี และแผนพจัฒนา
เทศบาลจถึงกำาหนดภารกติจทวีเที่ ทศบาลจะดำาเนตินการ ดจังนวีขั้
๑. ภารกกิจหล อัก
๑) การให ด้มวีการบำารบุงทางบกและทางนำขั้ า
๒) การรจักษาความสะอาดของถนนหรพอทางเดตินและทวีส
ที่ าธารณะ รวม
วี
ทจังขั้ การกำาจจัดขยะมภูลฝอยสงติที่ ปฏติกล
ภู และนำขั้ าเสย
๓) การรจักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบวียบเรวียบร ด้อยของบ ด้าน
เมพอง
๔) การปด้ องกจันและระงจับโรคตติดตบ่อ
ด้
๕) การให ด้มวีเครพอ
ที่ งใชในการดจั
บเพลติง
ถึ ษาอบรม
๖) การให ด้ราษฎรได ด้รจับการศก
๗) การสงบ่ เสรติมพจัฒนาสตรวี เดป็ก เยาวชน ผภู ด้สภูงอายบุ และผภู ด้พติการผภู ด้
ด ด้อยโอกาส
๘) การสงจั คมเคราะหค์ และการพจัฒนาคบุณภาพชววี ต
ติ เดป็ก สตรวี คนชรา
และผภู ด้ด ด้อยโอกาส
ติ ปะ จารวีตประเพณวี ภภูมป
๙) การบำารบุงรจักษาศล
ติ จั ญญาท ด้องถติน
ที่ และ
วจัฒนธรรมอจันดวีของท ด้องถติน
ที่
จั วค์ การจจัดให ด้มวีการควบคบุมการฆบ่าสต
จั วค์
๑๐) การให ด้มวีโรงฆบ่าสต
๑๑) การจจัดให ด้มวีและควบคบุมตลาด ทบ่าเทวียบเรพอ ทบ่าข ด้าม และทวีที่
จอดรถ
๑๒) การบำารบุงและสงบ่ เสรติมการทำามาหากตินของราษฎร
๑๓) การให ด้มวีและบำารบุงไฟฟด้ าหรพอแสงสวบ่าง
๑๔) การให ด้มวีและบำารบุงทางระบายนำขั้ า
๑๕) การสาธารณภูปโภคและการกบ่อสร ด้างอพน
ที่ ๆ
๑๖) การสาธารณภูปการ
๑๗) การสาธารณภูปโภค
๑๘) การสงบ่ เสรติมการทบ่องเทวีย
ที่ ว
๑๙) การจจัดให ด้มวีและบำารบุงรจักษาสถานทวีพ
ที่ จักผบ่อนหยบ่อนใจ
๒๐) การสงบ่ เสรติมการกวีฬาและนจั นทนาการ
ติ ธติเสรวีภาพ
๒๑) การสงบ่ เสรติมประชาธติปไตย ความเสมอภาคและสท
ของประชาชน
๒๒) การสงบ่ เสรติมการมวีสวบ่ นรบ่วมของราษฎรในการพจัฒนาท ด้องถติน
ที่
๒๓) การสาธารณสบุข การอนามจัยครอบครจัว และการรจักษาพยาบาล

ด้
๒๔) การจจัดการบำารบุงรจักษา และการใชประโยชนค์
จาก
ทรจัพยากรธรรมชาตติและสงติที่ แวดล ด้อม
๒๕) การผจังเมพอง
๒๖) การขนสงบ่ และการวติศวกรรมจราจร
๒๗) การดภูแลรจักษาทวีส
ที่ าธารณะ
๒๘) การควบคบุมอาคาร
๒๙) การปด้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย
๓๐) การพจัฒนาบบุคลกรและทรจัพยากรมนบุษยค์
๓๑) การพจัฒนาการบรติหารเทศบาลและการพจัฒนาการเมพองการ
บรติหาร
๒. ภารกกิจรอง
๑) การให ด้มวีนำขั้าสะอาดหรพอการประปา
๒) การจจัดให ด้มวีและควบคบุมสบุสาน และฌาปนสถาน
๓) การให ด้มวีและบำารบุงสถานทวีท
ที่ ำาการพติทจักษค์ รจักษาคนเจป็บไข ด้
๔) การพาณติชยค์และการสงบ่ เสรติมการลงทบุน
ถึ ษา
๕) การจจัดการศก
จั
๖) การปรจับปรบุงแหลบ่งชบุมชนแออจัดและการจจัดการเกวีย
ที่ วกจับทวีอ
ที่ ยภูอ
บ่ าศย
จั วค์
๗) การควบคบุมการเลวีย
ขั้ งสต
๘) การรจักษาความปลอดภจัย ความเปป็ นระเบวียบเรวียบร ด้อยและการ
อนามจัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอพน
ที่ ๆ
ด้
๙) การจจัดการบำารบุงรจักษาและการใชประโยชนค์
จากปบ่ าไม ด้ ทวีด
ที่ น
ติ
ทรจัพยากรธรรมชาตติและสงติที่ แวดล ด้อม
๑๐) การรจักษาความสงบเรวียบร ด้อยของประชาชน การสงบ่ เสรติมและ
ติ
สนจั บสนบุนการปด้ องกจันและรจักษาความปลอดภจัยในชววี ต
ติ และทรจัพยค์สน

๗. สรกุปปอัญหาและแนวทางในการกกาหนดโครงสรน้าง
สวส นราชการและกรอบอ อัตรากกาล อัง
เทศบาลตำาบลเววียงคำา ได ด้กำาหนดโครงสร ด้างสวบ่ นราชการไว ด้ ๕ สวบ่ น

ถึ ษา และกอง
คพอ สำานจั กปลจัดเทศบาล กองคลจัง กองชาบ่ ง กองการศก
สาธารณสบุขและสงติที่ แวดล ด้อม พร ด้อมทจังขั้ กำาหนดกรอบอจัตรากำาลจังดจังนวีขั้
ข ด้าราชการ จำานวน ๒๗ อจัตรา พนจั กงานจ ด้างตามภารกติจ จำานวน ๒๗
ติขั้ ๔๘ อจัตรา เพพอ
อจัตรา พนจักงานจ ด้างทจัที่วไป จำานวน ๕๘ อจัตรา รวมทจังขั้ สน
ที่
รองรจับภารกติจถบ่ายโอนและปรติมาณงานทวีเที่ พติม
ที่ มากขถึน
ขั้ จากเดติม และความ
ต ด้องการใชบบุด้ คลากรทวีม
ที่ ค
วี วามรภู ด้ความสามารถในแตบ่ละระดจับในการปฏติบจัต ติ
ภารกติจดจังนจั น
ขั้ จะต ด้องมวีการกำาหนดโครงสร ด้างและกำาหนดกรอบอจัตรากำาลจังให ด้
สอดคล ด้องกจับภารกติจและอำานาจหน ด้าทวีเที่ พพอ
ที่ จจักได ด้สามารถแก ด้ไขปจั ญหาของ
ติ ธติภาพตบ่อไป
เทศบาลตำาบลเววียงคำา
ได ด้อยบ่างมวีประสท

๘. โครงสรน้างการกกาหนด
ส นราชการ
สว

ส นราชการ
๘.๑ โครงสรน้างสว

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจกุบ อัน
๑. สกาน อักปล อัดเทศบาล
๑.๑ งานธกุรการ
- งานสารบรรณ
- งานอำานวยการ
- งานเลพอกตจังขั้
๑.๒ งานการเจน้าหนน้าทปีรื่
- งานบรติหารงานบบุคคล
๑.๓ งานทะเบปียนราษฎร
และบ อัตร ฯ
- งานทะเบวียนราษฎร
๑.๔ งานปน้องก อันและ
บรรเทาสาธารณภ อัย
- งานรจักษาความสงบ
เรวียบร ด้อย
- งานสนจับสนบุนและบรติการ
- งานปด้ องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย
- งานชวบ่ ยเหลพอฟพขั้ นฟภู
- งานกภู ด้ภจัย
๑.๕ งานแผนและงบ
ประมาณ
- งานนโยบายและแผน
พจัฒนา
- งานวติชาการ
- งานข ด้อมภูลและการ
จั พจันธค์
ประชาสม
- งานสารสนเทศและระบบ
คอมพติวเตอรค์
- งานงบประมาณ
๑.๖ งานพ อัฒนาชกุมชนและ
อั
สว อัสดกิการสงคม
- งานสวจัสดติการสงจั คม

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรากกาล อังใหมส
๑. สกาน อักปล อัดเทศบาล
๑.๑ ฝสายอกานวยการ
- งานบรติหารงานทจัที่วไป
- งานธบุรการ
- งานการเจ ด้าหน ด้าทวีที่
- งานพจัฒนาชบุมชน
- งานสงบ่ เสรติมการเกษตร
๑.๒ ฝสายปกครอง
- งานปด้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย
- งานทะเบวียนราษฎรและบจัตรประจำา
ตจัวประชาชน
๑.๓ ฝสายแผนงานและงบประมาณ
- งานวติเคราะหค์นโยบายและแผน
- งานจจัดทำางบประมาณ
- งานบรติการและเผยแพรบ่วช
ติ าการ
- งานบรติการข ด้อมภูลขบ่าวสารทางท ด้องถติน
ที่
- งานรจับเรพอ
ที่ งราวร ด้องทบุกขค์
- งานตราเทศบจัญญจัตท
ติ ม
วีที่ ใติ ชเบ่ รพอ
ที่ งงบ
ประมาณรายจบ่าย
จั ญา
- งานนติตก
ติ รรมสญ

- งานพจัฒนาชบุมชน
- งานจจัดระเบวียบชบุมชน
จั ทนาการ
- งานกวีฬาและสน
- งานสงจั คมสงเคราะหค์
ติ ธติเดป็กและ
- งานพติทจักษค์สท
สตรวี
- งานสวนสาธารณะ

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจกุบ อัน
๑.๗ งานนกิตก
กิ าร
- งานกฎหมายและนติตก
ติ รรม
- งานการดำาเนตินการทางคดวีและ
ศาลปกครอง
- งานร ด้องเรวียนร ด้องทบุกขค์และ
อบุทธรณค์
- งานระเบวียบการคลจัง
- งานข ด้อบจัญญจัตเติ ทศบาล
๑.๘ งานตรวจสอบภายใน
๑.๙ งานบรกิหารงานทวรื่ อั ไป
ส เสรกิมการเกษตร
๑.๑๐ งานสง
ถึ ษาทดลองด ด้านการเกษตร
- ศก
- วติเคราะหค์ วติจจัย เกวีย
ที่ วกจับ
งานการเกษตร
- ให ด้คำาปรถึกษา อบรม ความรภู ด้
ทางเกษตร
- สงบ่ เสรติมการเกษตรและสหกรณค์
- แนะนำ าความก ด้าวหน ด้าทางการ
เกษตร
- ประเมตินผลตรวจสอบข ด้อมภูล
ทางเกษตร
- ควบคบุม ปด้ องกจัน โรคทางการ
เกษตร
วี ทางการ
- งานสงบ่ เสรติมอาชพ
เกษตร
๒. กองคล อัง

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรากกาล อัง
ใหมส

๒. กองคล อัง
๒.๑ ฝสายบรกิหารงานคล อัง
- งานธบุรการ
ติ และพจัสดบุ
- งานทะเบวียนทรจัพยค์สน
- งานการเงตินและบจัญช วี
๒.๒ ฝสายพ อัฒนารายไดน้
- งานพจัฒนารายได ด้
- งานผลประโยชนค์และกติจการ
พาณติชยค์

๒.๑ งานการเงกิน
- งานรจับเงติน – เบติกจบ่ายเงติน
- งานจจัดทำาฎวีกาเบติกจบ่ายเงติน
- งานเกป็บรจักษาเงติน
๒.๒ งานบ อัญช ปี
- งานการบจัญช วี
- งานทะเบวียนคบุมการเบติกจบ่าย
- งานงบการเงตินและงบ
ทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงติน

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจกุบ อัน
๒.๓ งานพ อัฒนาและจ อัดเกก็บ
รายไดน้
- งานพจัฒนารายได ด้
- งานควบคบุมกติจการ และคบ่า
ปรจับ
- งานทะเบวียนควบคบุมและ
เรบ่งรจัดรายได ด้
กิ
๒.๔ งานทะเบปียนทร อัพยคสน
และพ อัสดกุ
ติ และ
- งานทะเบวียนทรจัพยค์สน
แผนทวีภ
ที่ าษวี
- งานพจัสดบุ
- งานทะเบวียนเบติกจบ่ายวจัสดบุ/
ครบุภณ
จั ฑค์และยานพาหนะ
๒.๕ งานธกุรการ
ส ง
๓. กองชา
๓.๑ งานกสอสรน้าง
- งานกบ่อสร ด้างและบภูรณะถนน
- งานกบ่อสร ด้างและบภูรณะสะพาน
และโครงการพติเศษ

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรากกาล อัง
ใหมส

ส ง
๓. กองชา
๓.๑ ฝสายการโยธา
- งานสาธารณภูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศภูนยค์เครพอ
ที่ งจจักรกล
- งานจจัดสถานทวีแ
ที่ ละการไฟฟด้ า
สาธารณะ
๓.๒ ฝสายแบบแผนและกสอสรน้าง
- งานธบุรการ
- งานวติศวกรรม

- งานระบบข ด้อมภูลและแผนทวีที่ - งานสถาปจั ตยกรรม
ด้
เสนทางคมนาคม
- งานควบคบุมอาคารและผจังเมพอง
- งานบำารบุงรจักษาเครพอ
ที่ งจจักร
และยานพาหนะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคกุม
อาคาร
- งานสถาปจั ตยกรรมและ
ติ ปค์
มจัณฑศล
- งานวติศวกรรม
- งานประเมตินราคา
- งานควบคบุมการกบ่อสร ด้าง
อาคาร
- ฝบ่ ายบรติการข ด้อมภูลและหลจัก
เกณฑค์
- งานออกแบบ
๓.๓ งานสาธารณณู ปโภค
- งานสาธารณภูปโภคและ
กติจการประปา
- งานขนสงบ่ และวติศวกรรม
จราจร
- งานระบายนำขั้ า
๓.๔ งานผ อังเมรอง
- งานสำารวจและแผนทวีที่
- งานวางผจังพจัฒนาเมพอง
- งานควบคบุมทางผจังเมพอง
- งานจจัดรภูปทวีด
ที่ น
ติ และฟพขั้ นฟภู
เมพอง

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจกุบ อัน
ศ ษา
๔. กองการศก
ส เสรกิมการศก
ศ ษา
๔.๑ งานสง
ศาสนาและว อัฒนธรรม

- งานสงบ่ เสรติมและสนจั บสนบุน
ศภูนยค์การเรวียนรภู ด้ชบุมชน
- งานสงบ่ เสรติม สนจั บสนบุน และ

โครงสรน้างตามแผนอ อัตรากกาล อัง
ใหมส
ศ ษา
๔. กองการศก
ศ ษา
๔.๑ ฝสายบรกิหารการศก
- งานธบุรการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานการเจ ด้าหน ด้าทวีที่
- งานสงบ่ เสรติมคบุณภาพและ

พจัฒนาเดป็กเลป็กและงานอนบุบาล
- งานประสานงานและสนจั บสนบุน
โรงเรวียนประถมและมจัธยม
- งานสงบ่ เสรติมและสนจั บสนบุน
ติ ปวจัฒนธรรมและประเพณวีท ด้องถติน
ศล
ที่
- งานสงบ่ เสรติมและสนจั บสนบุน
กติจการเดป็ก และเยาวชน
- งานห ด้องสมบุด พติพธติ ภจัณฑค์ และ
ถึ ษา
เครพอขบ่ายทางการศก

- งานสงบ่ เสรติมและสนจับสนบุน
ภภูมป
ติ จั ญญาท ด้องถติน
ที่
- งานเทคโนโลยวีทางการ
ถึ ษา
ศก
ศ ษา
๔.๒ งานบรกิหารการศก
๔.๓ งานกกิจการโรงเรปียน
๕. กองสาธารณสกุขและสงกิรื่
แวดลน้อม
๕.๑ งานสกุขาภกิบาล
- งานรจักษาความสะอาดและ
ขนถบ่ายสงติที่ ปฏติกล
ภู
- งานกำาจจัดมภูลฝอยและนำขั้ า
วี
เสย
- งานควบคบุมสงติที่ ปฏติกล
ภู
อั
๕.๒ งานโรคตกิดตสอและสตวค
นกาโรค
จั วค์นำา
- งานโรคตติดตบ่อและสต
โรค
- งานโรคเอดส ค์
๕.๓ งานอนาม อัยชกุมชน
- งานอนามจัยชบุมชน
๕.๔ งานตกิดตามตรวจสอบ
- งานควบคบุมมาตรฐานอาหาร
และนำขั้ า
ถึ ษาและวติเคราะหค์ผลก
- งานศก
ระทบสงติที่ แวดล ด้อม
- งานตติดตามตรวจสอบ

มาตรฐานหลจักสภูตร
พที่ เทคโนโลยวี
- งานพจัฒนาสอ
ถึ ษานอกระบบและตาม
- งานการศก
จั
อจัธยาศย
ส เสรกิมการศก
ศ ษา
๔.๒ ฝสายสง
ศาสนา และว อัฒณธรรม
ถึ ษาปฐมวจัย
- งานการศก
- งานกติจกรรมเดป็กและเยาวชน
- งานกวีฬาและนจั นทนาการ
- งานกติจกรรมศาสนา
ติ ปะและ
- งานสงบ่ เสรติมประเพณวีศล
วจัฒนธรรม

๕. กองสาธารณสกุขและสงกิรื่
แวดลน้อม
๕.๑ ฝสายบรกิหารงาน
สาธารณสกุข
- งานธบุรการ
- งานวางแผนสาธารณสบุข
- งานสงบ่ เสรติมสบุขภาพ
- งานรจักษาความสะอาด
- งานสบุขาภติบาลและอนามจัยสงติที่
แวดล ด้อม
- งานศภูนยค์บรติการสาธารณสบุข
- งานปด้ องกจันและควบคบุมโรคตติดตบ่อ

๑๒. แนวทางการพ อัฒนาขน้าราชการหรรอ
ส นทน้องถกิน
พน อักงานสว
รื่
พที่ สต
จั ยค์
พนจั กงานเทศบาลตำาบลเววียงคำา จงพถึงปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีด
ที่ ด้วยความซอ
สบุจรติตอยบ่างเตป็มกำาลจังความสามารถ ด ด้วยความรอบคอบ รวดเรป็ว ขยจันหมจัที่น
เพวียร โดยคำานถึงถถึงประโยชนค์ของราชการและให ด้บรติการประชาชนอยบ่างเสมอ
ภาค
เทศบาลตำาบลเววียงคำา จำากำาหนดแนวทางการพจัฒนาพนจั กงาน
เทศบาล โดยการจจัดทำาแผนแมบ่บทการพจัฒนาเทศบาล เพพอ
ที่ เพติม
ที่ พภูนความรภู ด้
ทจักษะ ทจัศนคตติทด
วีที่ วี มวีคณ
บุ ธรรมและจรติยธรรม อจันจะทำาให ด้การปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีที่
ติ ธติภาพ โดยให ด้พนจั กงาน
ของพนจั กงานเทศบาลเปป็ นไปอยบ่างมวีประสท
เทศบาลทบุกคนทบุกตำาแหนบ่งได ด้มวีโอกาส ทวีจ
ที่ ะได ด้รจับการพจัฒนาภายในชวบ่ ง
ระยะเวลาตามแผน อจัตรากำาลจัง ๓ ปวี ทจังขั้ นวีขั้ วติธก
วี ารพจัฒนา อาจใชวติด้ ธก
วี ารใด
บ่ การปฐมนติเทศ การฝถึ กอบรม การศก
ถึ ษา
การหนถึงที่ หรพอหลายวติธก
วี ป็ได ด้ เชน
หรพอดภูงานการประชบุมเชงติ ปฏติบจัตก
ติ าร ฯลฯ ประกอบในการพจัฒนาพนจั กงาน
ติ ธติภาพและประสท
ติ ธติผล บจังเกติดผล
เทศบาล เพพอ
ที่ ให ด้งานเปป็ นไปอยบ่างมวีประสท
ดวี ตบ่อประชาชนและท ด้องถติน
ที่ ตบ่อไป

๑๓. ประกาศคกุณธรรม จรกิยธรรมของ
ส นทน้องถกิน
ขน้าราชการหรรอพน อักงานสว
รื่
เทศบาลตำาบลเววียงคำา ได ด้ประกาศคบุณธรรม จรติยธรรมของพนจั กงาน
เทศบาล และพนจักงานจ ด้างของเทศบาลตำาบลเววียงคำา ดจังนวีขั้
๑. คบุณธรรม จรติยธรรมเกวีย
ที่ วกจับการปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีท
ที่ จัที่วไปสำาหรจับพนจั กงาน
เทศบาล และพนจักงานจ ด้างของเทศบาลตำาบลเววียงคำา
วี ธรรม ปฏติบจัตห
ข ด้อ ๑ พถึงดำารงตนให ด้ตจังขั้ มจัที่นอยภูใบ่ นศล
ติ น ด้าทวีด
ที่ ด้วยความ
พที่ สต
จั ยค์สจ
ซอ
บุ รติต และเทวีย
ที่ งธรรม และมวีความรจับผติดชอบ
ข ด้อ ๒ พถึงปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีรที่ าชการด ด้วยความอบุตสาหะ เอาใจใสรบ่ ะมจัดระวจัง
รจักษาประโยชนค์ของทางราชการอยบ่างเตป็มกำาลจังความสามารถ ปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีที่
อยบ่างเปติ ดเผย โปรบ่งใส พร ด้อมให ด้ตรวจสอบ
ข ด้อ ๓ พถึงปฏติบจัตต
ติ นตบ่อผภู ด้รบ่วมงาน ด ด้วยความสบุภาพเรวียบร ด้อย รจักษา
ความสามจัคควี และไมบ่กระทำาการอยบ่างใดทวีเที่ ปป็ นการกลจัที่นแกล ด้งกจัน พถึงให ด้
จั ไมตรวี โดยยถึด
บรติการด ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเรป็ว มวีอธ
จั ยาศย
ประโยชนค์ของประชาชนเปป็ นหลจัก ไมบ่ดห
ภู มติน
ที่ เหยวียดหยาม กดขวีห
ที่ รพอขบ่มเหง
ประชาชน ผภู ด้มาตติดตบ่อราชการ
จั ฤทธติข
ข ด้อ ๔ พถึงปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีโที่ ดยยถึดผลสม
ธิ์ องงานอยบ่างคบุ ด้มคบ่า
ข ด้อ ๕ พถึงพจัฒนาทจักษะ ความรภู ด้ ความสามารถ และตนเองให ด้ทจันสมจัย
อยภูเบ่ สมอ
๒. คบุณธรรมและจรติยธรรมเกวีย
ที่ วกจับการปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีใที่ นด ด้านการเงติน
และบจัญช วี การพจัสดบุและการตรวจสอบภายใน
ข ด้อ ๑ พถึงตระหนจักถถึงหน ด้าทวีแ
ที่ ละความรจับผติดชอบ โดยปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีที่
อยบ่างถภูกต ด้อง มวีคณ
บุ ธรรม
ข ด้อ ๒ พถึงรายงานข ด้อเทป็จจรติงอจันเปป็ นสาระสำาคจัญทจังขั้ หมดทวีต
ที่ รวจพบ
โดยไมบ่ปติดบจังการกระทำาทวีผ
ที่ ด
ติ ระเบวียบ
ข ด้อ ๓ พถึงละเว ด้นการเข ด้าไปเกวีย
ที่ วข ด้องในกติจกรรมทวีผ
ที่ ด
ติ กฎหมาย หรพอ
วี ธรรมอจันดวี รวมทจังขั้ พถึงละเว ด้นการรจับของมวีคาบ่ ใด ๆ จากผภู ด้มวีผลประโยชนค์
ผติดศล
เกวีย
ที่ วข ด้องกจับงานเทศบาลตำาบลเววียงคำา
ข ด้อ ๔ พถึงปฏติบจัตห
ติ น ด้าทวีด
ที่ ด้วยความรอบคอบระมจัดระวจัง



ภาคผนวก

