
 

1.หลักการและเหตุผล  

  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด 
ระดับใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , 
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล, อบต. และเมือง
พัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ื อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้ เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือเป็นกรอบ               
ในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอ    
ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลจอมทองอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จึงจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ  25 4 - 25   ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลจอมทองมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลจอมทอง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพ่ือให้ ก.ท.จ. สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหา     
และเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลจอมทอง 
  2.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลจอมทอง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลจอมทอง สามารถควบคุมภาระค่าใช่จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
  2.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลจอมทอง มีการก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลังของบุคลากร    
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของ อปท. ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาลหรือ          
มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของเทศบาลต าบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบล
จอมทองเป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง ผู้อ านวยการกองทุกกองเป็นกรรมการ มีพนักงาน
เทศบาลจ านวน 1 คนเป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้            
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอมทอง           
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน            
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลจอมทอง 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 2552                       
(ม.50, 51) 
  - พระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่  อปท.              
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2559 (ม.1 ) 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 
  - นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพปัญหาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 
   3.2.1 ส านักปลัด 
   3.2.2 กองคลัง 
   3.2.3 กองช่าง 
   3.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   3.2.5 กองการศึกษา 
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ ประกอบด้วย 
   3.2.1 ส านักปลัด 
    นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
    นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น จ านวน 3 อัตรา  
    นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ / ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ / ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นิติกร ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 



 
    นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  1 อัตรา 
    นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ / ช านาญการ 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน จ านวน 2 อัตรา 
    ลูกจ้างประจ า 
    ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
   3.2.2 กองคลัง 
    นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
    นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น จ านวน 2 อัตรา 
    นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการคลัง ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    ลูกจ้างประจ า 
    เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
    คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
   3.2.3 กองช่าง 
    นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
    นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น จ านวน 1 อัตรา 
    วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ 1 อัตรา 
    วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ / ช านาญการ 1 อัตรา 
    นายช่างโยธา ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานการประปา ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    ลูกจ้างประจ า 
    เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
   3.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    ลูกจ้างประจ า  
    คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา 
    คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 อัตรา 
 
 
 



 
   3.2.5 กองการศึกษา 
    นักบริหารงานการศึกษา ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ / ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
    ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครู คศ.1 จ านวน 1 อัตรา 
    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อันดับ คศ. 3 จ านวน 1 อัตรา 
    ครู อันดับ คศ. 3 จ านวน 2 อัตรา 
    ครู อันดับ คศ. 2 จ านวน 2 อัตรา 
    ครู อันดับ คศ. 1 จ านวน 4 อัตรา  
  3.4 ก าหนดความต้องการของพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการและจ านวน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงาน 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงาน จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.5.1 ส านักปลัด 
    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา 
    - ภารโรง  จ านวน 2 อัตรา 
    - พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 2 อัตรา 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
    ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
    - พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานดับเพลิง จ านวน 3 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
   3.5.2 กองคลัง 
    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
    ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
    -คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
 
 
 



 
   3.5.3 กองช่าง 
    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - คนสวน จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    พนักงานจ้างทั่วไป 
    - คนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา 
   3.5.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 3 อัตรา 
    - คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 อัตรา 
    - คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 7 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
    ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
    - คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อัตรา 
    - คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป จ านวน 15 อัตรา 
   3.5.5 กองการศึกษา 
    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
    - ผู้ช่วยครู  จ านวน 4 อัตรา 
    ประเภทพนักงานทั่วไป 
    - คนงานทั่วไป จ านวน 4 อัตรา 
    - ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา 
  3.  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
   - ภาระค่าใช้จ่าย ปี 25 4 คิดเป็นร้อยละ 24.99 
   - ภาระค่าใช้จ่าย ปี 25 5 คิดเป็นร้อยละ 31.60 
   - ภาระค่าใช้จ่าย ปี 25   คิดเป็นร้อยละ 21.22 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล) 
  3.8 มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังใกล้เคียงในขนาดเดียวกันตามเอกสารภาคผนวก 
 
 
 



 

4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     (1) ถนนของหมู่บ้านในเขตเทศบาลบางส่วนช ารุดเสียหาย ก่อให้ เกิดอันตราย                      
ในการสัญจร 
     (2) การติดตั้งกระจกโค้ง ป้ายจราจร ตามทางแยก ทางโค้ง ยังติดตั้งไม่ทั่วถึง 
     (3) ระบบบริการสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน หมู่บ้าน และยังไม่เพียงพอ 
     (4) การจัดการจราจรตามสถานศึกษา และตลาดสดยังไม่มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยเท่าที่ควร 
  ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(1) การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ขยายถนนทางเท้าให้กว้างขวาง การก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้ตลอดเวลา 

(2) การปรับปรุงให้มีสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรที่สะท้อนแสงรวมทั้ง           
การตีเส้นสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสม และเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน การปลูกฝังวินัยการจราจร        
แก่ประชาชนทั่วไป และในสถานศึกษา 

(3) การประสานงานการให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การให้บริการระบบการผลิต จ าหน่วยน้ าประปาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 

(4) การรณรงค์ให้ความรู้การจัดการจราจรตามสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป             
การติดป้ายรณรงค์การจราจร ป้ายห้ามจอดรถ อย่างเข้มงวด 

 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
     (1) ประชาชนเกิดปัญหาด้านการขาดทุนหมุนเวียนในภาคเกษตร 
     (2) ประชาชนเกิดปัญหาด้านราคาของผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากมี 
ราคาตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
     (3) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาฝีมือแรงงานและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
     (4) ประชาชนขาดแคลนตลาดกลางหรือร้านค้าส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
  ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 

(1) การส่งเสริมด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ และสนับสนุนทุนส่งเสริมอาชีพ 
(2) การส่งเสริมเงนิทุน โดยจัดตั้งสถานที่แสดงสินค้าและตลาดกลางการเกษตร 

   (3) การฝึกอบรมแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ โดยมีศูนย์ฝึก 
อาชีพหรือพัฒนาทักษะ ฝีมือในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ 
     (4) การส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
  3. ด้านสังคม 
     (1) ประชาชนขาดการจัดการคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
     (2) ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินสงเคราะห์ยังไม่ทั่วถึง
รวมทั้งปัญหาความยากจน 
     (3) การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
     (4) การเสพ และการลักลอบจ าหน่วยยาเสพติด 



 
     (5) ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านหาบเร่ แผงลอย และการจอดรถตาม
บริเวณตลาดต่าง ๆ ท าให้กีดขวางการจราจร เกิดปัญหาจราจรติดขัด 
  ความต้องการของประชาชนด้านสังคม 
     (1) การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
     (2) การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
     (3) การรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคภัย และโรคติดต่อ ประสานงาน 
กับโรงพยาบาล สาธารณสุข เพื่อร่วมกันป้องกันโรคติดต่อ 
     (4) การจัดกิจกรรม การรณรงค์ ส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (5) การปรับปรุงและจัดพ้ืนที่ส าหรับขายของ และปรับปรุงการจอดรถที่กีดขวางทาง
จราจรตามตลาดต่าง ๆ  
   
  4. ด้านการเมือง การบริหาร 
     (1) ประชาชนยังมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
     (2) การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนยังไม่เพียงพอ
เท่าท่ีควร 
     (3) การจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่ทันสมัยท า ให้               
การบริการยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
     (4) ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ความต้องการของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร 
     (1) ต้องการให้เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลหรือการท างานของ
เทศบาล 
     (2) ต้องการให้มีความเป็นกันเอง และความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับ
เทศบาล 
     (3) ต้องการให้เทศบาลมีการปฏิบัติงานทุกด้านและแก้ปัญหาในเรื่องที่เดือดร้อนด้วย
ความรวดเร็ว 
     (4) ต้องการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ          
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (1) ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ยังไม่ดีพอ ยังมีปัญหาที่ส่งผลตามมา 
     (2) การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
     (3) ล าน้ าเหมืองสาธารณะและรางระบายน้ ามีสิ่งสกปรกลงไปอุดตันส่งกลิ่นเหม็น 
     (4) ขาดแคลนพื้นที่ในการจัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ 
ออกก าลังกาย 
   
 
 
 



 

  ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     (1) ต้องการการบริหารจัดการที่ดี  เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ เป็นระบบ        
และจัดการครบวงจร 
     (2) ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ า และความสะอาดของรางระบายน้ าไม่ไห้
เกิดปัญหาอุดตันและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
     (3) ต้องการสวนสาธารณะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของ
ชุมชน 
     (4) การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ที่ดี และ ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249  (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองเทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (2) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (4) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (5) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  ( ) การสาธารณูปการ 
  (7) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และการจัดการศึกษา 
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (5) การส่งเสริมกีฬา 
  ( ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (9) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
  (3) การผังเมือง 
  (4) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (5) การควบคุมอาคาร 
  ( ) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (7) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
  (8) ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ 
 
  



 
 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  
  (1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
  (2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (4) ให้มีตลาด 
  (5) กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  ( ) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (2) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (3) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (1) บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (2) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (3) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 5.7 ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (2) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (5) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลทั่วไป / ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง 

ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต าบลจอมทองแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านหลวงตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล    
เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542 มีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  แต่เนื่องจากชื่อ “เทศบาลต าบลบ้านหลวง” ไปพ้องกับชื่อของ “องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง” ท าให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเข้าใจผิด  จังหวัดเชียงใหม่จึงมีค าสั่งให้
เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลต าบลจอมทอง” เมื่อวันที่ 12 กันยายน  27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งแต่เดิมครอบคลุมพ้ืนที่           
3 ต าบล 10 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 3.82 ตารางกิโลเมตร เป็นครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล 11 หมู่บ้านพ้ืนที่
ทั้งหมด  .12 ตารางกิโลเมตร  
 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาล 
 
 
 

 
 

 
 
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลจอมทองเป็นรูปโกฏิทองค าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่ 
   

ลักษณะท่ีตั้ง 
เทศบาลต าบลจอมทองตั้งอยู่เลขที่ 299  หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง           

จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ   60  กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  108  (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด)  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  6.12  ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของ  3  ต าบล คือ ต าบลบ้านหลวง  ต าบลข่วงเปา  และต าบลดอยแก้ว  รวมทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาณาเขต   
 ทิศเหนือ จดหลักกิโลเมตรที่  1  หน้าวัดข่วงเปา หมู่ 11  ต.ข่วงเปา 
 ทิศใต้  จดหลักกิโลเมตรที่  60  ถนนสายเชียงใหม่  - ฮอด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านสันป่าซาง หมู่ 9  ต.ข่วงเปา ล าน้ าปิง  และบ้านท่าหลุก  
   หมู่  4  ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก จดหมู่ 13  ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
- ฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  3 -37 องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  2 -28 องศาเซลเซียส 
- ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  15 องศาเซลเซียส 

 ข้อมูลประชากร 
1) จ านวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  4,388  ครัวเรือน 
2) จ านวนประชากร                9,553  คน 

     3)   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,595  คน / ตารางกิโลเมตร    
     4)   มีความหนาแน่นเฉลี่ย          2   คน / ครัวเรือน 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนครัวเรือนตามหมู่บ้านตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(ณ  เดือน  กรกฎาคม  2562  กับ  เดือน กรกฎาคม  2563 ) 

ต าบล หมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

หมายเหตุ 
ก.ค.52 ก.ค. 63 เพิ่ม/ลด 

ดอยแก้ว 
หมู่  1 บ้านแม่กลางป่าปู 210 210 -  

หมู่  2 บ้านดอยแก้ว 404 407 +3  

บ้านหลวง 

หมู่  1  บ้านแท่นค า 327 329 +2  

หมู่  2  บ้านลุ่มใต้ 405 407 +2  

หมู่  3  บ้านหลวงใต้ 346 347 +1  

หมู่  4  บ้านแม่กลาง 581 583 +2  

ข่วงเปา 

หมู่  4  บ้านข่วงเปา 404 412 +8  

หมู่  5  บ้านฮ่อม 481 480 +1  

หมู่     บ้านสี่แยกน้อย 541 548 +7  

หมู่  9  บ้านสันป่าซาง 383 377 -6  

หมู่ 11  บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา 397 402 +5  
3 ต าบล 11  หมู่บ้าน 4,479 4,502 +31  

 



 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรตามหมู่บ้านตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(ณ  เดือน กรกฎาคม  2562  กับ  เดือน กรกฎาคม  2563) 

ต าบล หมู่บ้าน 
ข้อมูล ณ ก.ค. 62 ข้อมูล ณ ก.ค. 63 หมาย

เหตุ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ดอยแก้ว 

 

 

บ้านหลวง 

 

 

ข่วงเปา 

หมู่  1 บ้านแม่กลางป่าปู 

หมู่  2 บ้านดอยแก้ว 

หมู่ 1   บ้านแท่นค า 

หมู่  2  บ้านลุ่มใต้ 

หมู่  3  บ้านหลวงใต้ 

หมู่  4  บ้านแม่กลาง  

หมู่  4  บ้านข่วงเปา 

หมู่  5  บ้านฮ่อม 

หมู่     บ้านสี่แยกน้อย 

หมู่  9  บ้านสันป่าซาง 

หมู่ 11 บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา 

 

2 3 

393 

339 

345 

342 

481 

338 

39  

52  

395 

513 

323 

458 

412 

353 

357 

558 

350 

488 

 24 

529 

57  

58  

851 

751 

 98 

 99 

1,039 

 88 

884 

1,150 

924 

1,089 

262 

399 

340 

335 

487 

342 

388 

530 

38  

38  

515 

316 

454 

407 

357 

574 

361 

477 

 14 

51  

51  

580 

578 

853 

747 

692 

1,061 

703 

8 5 

1,144 

902 

902 

1,095 

 

3 ต าบล 11  หมู่บ้าน 4,331 5,028 9,359 4,319 5,001 9,320  

 
(ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลจอมทอง) 

 

 

 

 

 



 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.  การคมนาคมการจราจร 
 ถนน  สายส าคัญที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆ คือ ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด (ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 108) และถนนสายน้ าตกแม่กลาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมทางหลวง 

     ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอมทองมีท้ังหมด  72  สาย  แยกเป็น 
 
ถนนประเภท ความกว้าง (ม.) ความยาว (กม.) 

ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต 

3.00 –  .00 
3.00 –  .00 
3.00 –  .00 

18.423 
8.872 
2. 5 

 
ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร  2  แห่ง นอกเขต จ านวน  2  แห่ง 
- สี่แยกปากทางบ้านแท่นค า 
- สี่แยกร้านบุ่งฮวดพาณิชย์ 
- สามแยกปากทางขึ้นดอยอินทนนท์ (นอกเขต) 
- สามแยกบ้าน ส.ส. สุรพล เกียรติไชยากร (นอกเขต) 

สะพานจ านวน 7  แห่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่งสะพานไม้  -  แห่ง 
(ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลต าบลจอมทอง) 

 
การจราจร  ใช้ทั้งถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนของเทศบาลในการสัญจรซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของ           

ถนนคับแคบในย่านชุมชน ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ติดกับถนนท าให้
ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในเวลาเร่งด่วนไม่คล่องตัว  มีการก าหนดการจอดรถวันคู่ วันคี่ ก าหนดช่วงเวลาจอดรถ          
ในถนนย่านส าคัญ ๆ  และตามจุดแยกบางแห่งยังขาดสัญญาณเตือนภัยไม่มีที่จอดรถเฉพาะต่างหาก  เพราะไม่มี
พ้ืนทีป่ระกอบกับพ้ืนที่ถนนคับแคบการควบคุมการจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรจอมทอง 

ทางบก  การคมนาคมขนส่ง ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อกับอ าเภออ่ืน ๆ ได้สะดวกโดยมีรถโดยสาร
ประจ าทาง  ได้แก่ 

 รถโดยสารประจ าทางรถเมล์ธรรมดาสายเชียงใหม่ – ฮอด 
 รถโดยสารประจ าทาง รถปรับอากาศ สายจอมทอง – ดอยเต่า – กรุงเทพฯ 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กเชียงใหม่ – จอมทอง 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กจอมทอง – แม่แจ่ม 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กจอมทอง – ฮอด 
 รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
 มอเตอร์ไซด์พ่วงรับจ้าง 
 
 



 

2.การประปา 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลจอมทองมีระบบประปาที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ  ดังนี้ 

 

หน่วยบริการ 
ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม./ชม.) 

แหล่งน้ าดิบ พื้นที่การให้บริการ 

การประปาส่วนภูมิภาค                 
สาขาจอมทอง  (แม่ข่ายจอมทอง) 

100 
แม่น้ าปิง อ.จอมทอง 

ประปาเทศบาลต าบลจอมทอง 50 ล าน้ าแม่กลาง 
เขตเทศบาลต าบล 
จอมทอง 

ประปาหมู่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านหลวง  แม่น้ าปิง หมู่ 1 ต.บ้านหลวง 
ประปาหมู่บ้านหมู่ 2 ต.ดอยแก้ว  ล าน้ าแม่กลาง หมู่ 1 ,  2 ต.ดอยแก้ว 

 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าดิบส ารองคืออ่างเก็บน้ าหนองด้างและอ่างเก็บน้ าห้วยต้นตึงรวมถึง            

มีการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้นซึ่งประชาชนด าเนินการขุดเจาะเอง  
         (ข้อมูลการประปา ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th) และกองช่าง ทต.จอมทอง) 

 

3.  การไฟฟ้า 
     มีระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทองใช้ทั่วทุกหมู่บ้านไฟฟ้า

สาธารณะส่องสว่างประมาณ 1,500 จุด ครอบคลุมถนน  72  สาย 
4.  การสื่อสาร 

1. จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่ประมาณ 1,500  หมายเลข 
2. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง 
3. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว   จ านวน  11  แห่ง 
4.  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่ จ านวน   7 หน่วยงาน 
5. สถานีวิทยุชุมชน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ กรีนโซนเรดิโอ,  สมายมีเดีย 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 ลักษณะหรือประเภทของการประกอบอาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้านการเกษตรกรรม 
ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
เทศบาลต าบลจอมทองมีพ้ืนที่ทั้งหมด 6.12  ตารางกิโลเมตร 3,825 ไร ่
แบ่งลักษณะการใช้ที่ดิน ดังนี้ 
  พ้ืนที่ถือครองเพ่ืออยู่อาศัย 1,957.5 ไร่  
  พ้ืนที่การเกษตร 1, 33.5 ไร่ 
  พ้ืนที่พาณิชยกรรม 135 ไร่  
  พ้ืนที่อุตสาหกรรม 10 ไร่ 
  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 44 ไร่  
  พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 30 ไร่ 
  พ้ืนที่นันทนาการ 15 ไร่  
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ 
  ข้าว 
  ล าไย 
  ถั่วเหลือง 
  หอมแดง 
  กระเทียม 
  มันฝรั่ง 

 ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ 
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

ก.   สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  10 แห่ง   
ข.   ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง จ านวน  4 แห่ง 
ค.   ตลาดสด   จ านวน  10 แห่ง   
ง.   ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  234  แห่ง 

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
ก. โรงฆ่าสัตว์ (ของเทศบาล) จ านวน  1   แห่ง 
ข. สถานธนานุบาล  จ านวน  1 แห่ง 

3) สถานประกอบการด้านบริการ 
 ก.   ธนาคาร   จ านวน  6  แห่ง 
 ข.   สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข   จ านวน    31  แห่ง 

( ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจอมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้านอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลจะประกอบด้วยการท าขนมจีน ท าขนมปัง  
โรงสีข้าว  ท าน้ าแข็งก้อน  ท าน้ าดื่ม  ตัดเย็บเสื้อผ้า  พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ  อู่ซ่อมรถ 

ด้านการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีแห่งเดียว คือ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ถนน

เชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  
58 กิโลเมตรเส้นทางหลวงหมายเลข 108 เป็นที่ประดิษฐานพระ
ทักษิณโมลีธาตุ(ส่วนที่ เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอ าเภอจอมทองและ
ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นพระบรมธาตุประจ าของคนเกิดปีชวด
ผู้ที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์ มักจะแวะนมัสการเพ่ือความเป็น          
สิ ริม งคลก่อนนอกจากนี้ ยั งมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ ใน          
อ าเภอจอมทอง ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลด้วย ดังนี้    

 
 

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์    น้ าตกสิริธาร 
  น้ าตกแม่ยะ       จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 31 
  น้ าตกแม่กลาง      น้ าตกสิริภูมิ 
  น้ าตกวชิรธาร      น้ าตกแม่เตี๊ยะ 
  พระมหาธาตุนภเมทนีดลพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 

  
ด้านสังคม 
 ชุมชน 
  1)  ประกอบด้วย 3 ต าบล  11 หมู่บ้าน  จ านวน  4,388 หลังคาเรือน  จ านวนประชากร          
ในชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม 9,553  คน 
 ( ที่มา : ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลจอมทอง ณ เดือน กรกฎาคม 2560) 

ศาสนา 
  1) ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 83 ของจ านวนประชากรทั้งหมดมีวัดในเขตพ้ืนที่                
จ านวนทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบไปด้วย    

1.1  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   หมู่ 2 ต าบลบ้านหลวง 
1.2  วัดข่วงเปา   หมู่  4  ต าบลข่วงเปา 
1.3  วัดดอยแก้ว  หมู่  2 ต าบลดอยแก้ว   
1.4  วัดพุทธนิคม (วัดด้าง)  หมู่  2 ต าบลบ้านหลวง 
1.5  วัดแท่นค า หมู่ 1 ต าบลบ้านหลวง 



 

  2) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 15  ของจ านวนประชากรทั้งหมดโบสถ์คริสต์  จ านวน  3  แห่ง  
ประกอบไปด้วย   

2.1  คริสตจักรคริสเตียนบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ต าบลข่วงเปา 
2.2  คริสตจักรคาทอลิก หมู่ 5 ต าบลข่วงเปา 
2.3  คริสตจักรคริสเตียนข่วงเปา หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา 

  3) ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆร้อยละ  2  ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล 
 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นตามล าดับดังนี้ 

1. ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  ประมาณเดือนเมษายน  กิจกรรมสังเขป   
 ประกวดขบวนแห่      

2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง ประมาณเดือนมิถุนายน กิจกรรมสังเขป  พิธีสรง
น้ าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ  มหรสพสมโภช 

3. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณ  เดือน  พฤศจิกายน  กิจกรรมสังเขป   
ประกวดกระทง  ประกวดขบวนแห่ 

4. ประเพณีท าบุญศาลหลักเมือง  ประมาณ  เดือน  มิถุนายน  กิจกรรมสังเขป  พิธีสืบ
ชะตาบริเวณศาลหลักเมือง 

5. ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา  ประมาณ เดือน  กรกฎาคม  กิจกรรมสังเขป  
ถวายต้นเทียนจ าน าพรรษา 

 ด้านการศึกษา 
  การบริการทางการศึกษาภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงประถมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลมีดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เขต    
มีจ านวน  2  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนศรีจอมทอง จ านวนครู/บุคลากรและนักเรียนในสังกัด  แยกเป็น 

1.1  ระดับก่อนประถม  จ านวน      20     คน 
1.2  ระดับประถมศึกษา  จ านวน     1,08   คน  
1.3  ครู/บุคลากร   จ านวน        2    คน 

2. โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ  จ านวนครู/บุคลากรและนักเรียนในสังกัด  แยกเป็น 
2.1  ระดบัก่อนประถม  จ านวน                คน 
2.2  ระดับประถมศึกษา  จ านวน                 คน 
2.3  ครู/บุคลากร   จ านวน         20    คน  

โดยเทศบาลต าบลจอมทอง ได้บริการในด้านอาหารเสริมนม   อาหารกลางวันและสนับสนุนด้าน
การศึกษาหลาย ๆ ด้าน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง     มีจ านวน  1  แห่ง 
มีนักเรียนทั้งสิ้น     คน  มีครู/บุคลากร จ านวนทั้งสิ้น   คน  
สถานศึกษาเอกชน   มีจ านวน  1  แห่ง   คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ด ารงวิทย์ 
 
 



 

สถานรับเลี้ยงเด็ก (เอกชน)  จ านวน  3  แห่ง  คือ 
1. บ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ 
2. ศรีพรรณเนอร์สเซอรี่ 
3. ธิดาเนอร์สเซอรี่ 

 (ท่ีมา : กองการศึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง) 
 

กีฬานันทนาการ/พักผ่อน 
 1)  สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ านวน   2 แห่ง   

2)  สนามบาสเกตบอล  จ านวน  2  แห่ง  
 3)  สนามตะกร้อ            จ านวน  5  แห่ง 
 4)  ลานออกก าลังกายกลางแจ้ง   จ านวน  2  แห่ง  

5)  สนามเด็กเล่น  จ านวน  1  แห่ง 
  )  ห้องสมุดประชาชน   จ านวน  2  แห่ง  (ด าเนินการโดย กศน.1 แห่ง/ เทศบาล 1 แห่ง) 
  
 ด้านสาธารณสุข 

 สถานพยาบาล มีโรงพยาบาลแผนปัจจุบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  1 แห่ง  จ านวน  210  เตียง 
 บุคลากรทางสาธารณสุข 
  แพทย์  จ านวน  34 คน  
  พยาบาล  จ านวน  174 คน 
  ทันตแพทย์  จ านวน  8 คน  
  เภสัชกร  จ านวน  17 คน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน   1   แห่ง 
  อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน   183 คน 

 คลินิกเอกชนจ านวน9แห่ง 
  คลินิกหมอโอภาส 
  คลินิกหมออภิชัย 
  คลินิกจอมทองรวมแพทย์ 
  คลินิกหมอสัมพันธ์ 
  คลินิกเวชกรรม หมอไกรพ 
  พิชญ์กัญญา คลินิกเวชกรรม 
  คลินิกโรคกระดูกและข้อ 
  รักษสกุลทันตแพทย์ 
  คลินิกทันตกรรมจอมทอง 

 ข้อมูลสุขภาพ 
  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี)  
       (เฉพาะประชากรในเขตเทศบาล)    

-  ผู้ป่วยใน    1,208ราย/ปี      
-  ผู้ป่วยนอก   ,425ราย /  44,948   ครั้ง 

 



 

 สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  แยกเป็น 
- อุบัติเหตุ    จ านวน   1,930 ครั้ง/ปี ( 1,221 คน )    
   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น    785,298     บาท 
- สาเหตุอ่ืน   จ านวน  43,2 2 ครั้ง/ปี  ( 5,850 คน )     
   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น  19,2 2,129   บาท 

 สาเหตุการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่ส าคัญ 10 อันดับของอ าเภอจอมทอง 
1. โรคเบาหวาน (E11) 
2. โรคความดันโลหิตสูง  (I10) 
3. โรคไตวาย  (N18) 
4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอ่ืน (J44) 
5. โรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน (K04) 
6. โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ (K05) 
7. โรคข้อเข่าเสื่อม (M17) 
8. โรคความผิดปรกติอ่ืนของกล้ามเนื้อ (M62) 
9. โรคอาหารไม่ย่อย   (K30) 
10. โรคกระดูกสันหลังเสื่อม(M47) 
(ข้อมูลจากโรงพยาบาลจอมทอง ณ เดือน กรกฎาคม 2563) 
 

 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิต 

และได้รับบาดเจ็บ 
 1)  รถดับเพลิง จ านวน 1 คัน จุน้ า 3 ลบ.เมตร 

2) รถบรรทุกน้ าจ านวน  2  คันแยกเป็น (ตามขนาดจุน้ า) 
  ก. คันที่  1  จุน้ าได้10ลบ.เมตร 

     (เป็นรถของที่ว่าการอ าเภอจอมทองมอบให้เทศบาล) 
  ข. คันที่ 2 จุน้ าได้   8  ลบ.เมตร ซื้อเม่ือ พ.ศ. 2548   

  (โดยการสมทบงบประมาณร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
3)  รถกระเช้า (ไฟฟ้า)  จ านวน  1  คัน 

  3)  รถยนต์กู้ชีพ 1 คัน / รถกู้ภัย (ตัดถ่าง) 1 คัน  
  4)  พนักงานดับเพลิงจ านวน 15 คน 
  5)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 102 คน 

6)  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จ านวน 1 ครั้ง 
(ข้อมูลด้านการป้องกันฯ  ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลจอมทอง) 

 
 
 
 
 
 



 

 ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลจอมทองได้ให้บริการและสงเคราะห์คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประสานงาน

ทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการสวัสดิการสังคมจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่อย่างสม่ าเสมอ และ
ในปีงบประมาณ 25 3  เทศบาลได้ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ต าบล หมู่บ้าน 
ปี 2563 (จ านวนคน) 

ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
1 

ดอยแก้ว 
หมู่ 1  แม่กลางป่าปู 1 1 - 30 1 

2 หมู่ 2  ดอยแก้ว 237 2 47 2 
3 

บ้านหลวง 

หมู่ 1  แท่นค า 208 3 37 2 
4 หมู่ 2  ลุ่มใต ้ 191 - 28 - 
5 หมู่ 3  หลวงใต้ 21  - 3  2 
  หมู่ 4  แม่กลาง 2 5 3 54 - 
7 

ข่วงเปา 

หมู่ 4  ข่วงเปา 137 - 32 5 
8 หมู่ 5  ฮ่อม 25  - 40 1 
9 หมู่    สี่แยกน้อย 299 - 65 0 

10 หมู่ 9  สันป่าซาง 245 1 46 2 
11 หมู่ 11 รวมน้ าใจข่วงเปา 253   46   

รวมทั้งสิ้น 2,468 15 461 21 
 
 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน้ า 
 1)  หนอง บึง อ่างเก็บน้ า จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1.1 หนองหลวง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  2  ต าบลบ้านหลวง 
1.2 หนองใต้  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  1 , หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหลวง 
1.3 หนองด้าง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  5  , หมูที่  9  ต าบลข่วงเปา 
1.4 อ่างเก็บน้ าห้วยใส่เหล้า  หมู่ที่  4  ต าบลบ้านหลวง 

 2)  แม่น้ า  คลองล าธารห้วย  จ านวน  5  แห่งได้แก่ 
 2.1 แม่น้ าแม่กลาง 
 2.2 ล าเหมืองหลวง 
 2.3 ล าเหมืองกลางบ้าน 
 2.4 ล าเหมืองแมด 
 2.5 ล าเหมืองม้า 
3)  แหล่งน้ าชลประทาน  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ 
3.1 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นค า  (ส าหรับพ้ืนที่ชลประทาน 2,210 ไร่) 
      (ข้อมูลแหล่งน  าชลประทาน  ที่มา : โครงการบริหารจัดการน  าจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 

(ข้อมูลด้านสงัคมสงเคราะห์ ทีม่า : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลจอมทอง ณ เดือน กรกฎาคม 2563) 
 



 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง มีปริมาณน้ าจากการกักเก็บน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเป็นหลัก 
รองลงมาเป็นการน าไปใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น มีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย 
 การระบายน้ า 

1) พ้ืนที่น้ าท่วมถึงคิดเป็นร้อยละ 10  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าท่วมขังนานที่สุด 1 วันประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 

 น้ าเสีย 
1) ปริมาณน้ าเสีย  0  ลบ.ม./วัน 

 ขยะ 
1) ปริมาณขยะ  13 ตัน/วัน 
2) รถยนต์ที่ใช้ก าจัดขยะรวม  4  คันแยกเป็น 

- คันที่  1  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  3,000  กิโลกรัมซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 
- คันที่  2  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  3,400  กิโลกรัมซื้อเมื่อ พ.ศ. 2543 
- คันที่  3  รถยนต์บรรทุกขยะระบบไฮโดรลิก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา 
              ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2551 
- คันที่  4  รถยนต์บรรทุกขยะขนาดความจุ 1,000 กิโลกรัม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 255  

3) ขยะที่เก็บขนได้จ านวน 13.0 ตัน/วัน 
4) ขยะที่ก าจัดได้จ านวน 12.5  ตัน/วันโดยวิธีทิ้งในหลุมขยะเพ่ือรอการฝังกลบอีก 0.5 ตัน  

เป็นขยะคัดแยก 
5) ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ก าลังใช้   จ านวน  20  ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  14  ต าบลข่วงเปา (นอกเขต

เทศบาล)  ห่างจากเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 5  กม. ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ ใช้ไปแล้ว  จ านวน 5  ไร่
เหลือที่ดินก าจัดขยะได้อีก 15  ไร่คาดว่าจะสามารถก าจัดขยะได้อีก 10 ปี 

6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส าหรับก าจัดขยะ 
- เทศบาลขอกันพื้นที่ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ 

7)  ที่ดินส ารองที่เตรียมไว้ส าหรับก าจัดขยะจ านวน  600  ไร่ 
- ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ต าบลข่วงเปาห่างจากเขตเทศบาล ฯ เป็นระยะทางประมาณ 12  กม. 

 (นอกเขตเทศบาล)  เทศบาลก าลังขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม ้
 (ข้อมูลด้านขยะ  ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจอมทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลจอมทอง 
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล 
มีหน้าทีต่้องท าให้เขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

  1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

  3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

  5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

  6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

  7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ 

  8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
อาจจัดท ากิจกรรมใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

  1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

  2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

  3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

  4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

  5)บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

  6)ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคน เจ็บไข้ 

  7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

  9) เทศพาณิชย์ 

 

มาตรา 16เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

   2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและ
ทางระบายน้ า 

   3) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้าม
และท่ีจอดรถ 

   4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

   5) การสาธารณูปการ 

   6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 

   7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 

   8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   9) การจัดการศึกษา 

   10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 

   11) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

   12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

    13)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

   14) การส่งเสริมกีฬา 

   15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 



 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

    18) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

   19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 

   20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

   22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

   23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ 

   24) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   25) การผังเมือง 

   26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

   27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   28) การควบคุมอาคาร 

   29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

   31)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลจอมทอง 
ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

 จุดแข็ง 
1. องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

โครงสร้างอย่างชัดเจน 
2. องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีบุคลากรพร้อมตาม

โครงสร้างต าแหน่งงาน 
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้

ด าเนินการในท้องถิ่นท่ีผ่านมาทางเว็บไซต์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้ การบริหารงานบุคคล การจัดท าและ

ติดตามประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร 
5. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับ           
การฝึกอบรม 

6. องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการป้ องกันบรรเทาสาธารณ ภั ยที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพ  เหมาะสมกับ            
การด าเนินงาน 

7. เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมและเป็นทางผ่านของหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอดอยเต่า 
อ าเภออมก๋อย อ าเภอฮอด อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ท าให้การสร้างรายได้
แก่ประชาชนในด้านการจ าหน่ายสินค้าตามฤดูกาล สินค้าการเกษตร ตลอดจน
มีรายได้การบริการขนส่งและท าให้ตลาดการค้าของชุมชนมีการขยายตัว          
เพ่ิมมากขึ้น 

8. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช่น ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุฯ 

9. มีวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

 จุดอ่อน 
1. การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเน้นการด าเนินการตามภารกิจของตนยัง            

ไม่สามารถประสานงานในภารกิจอย่างบูรณาการ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาใน          

การด าเนินการตามโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ
โครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กรเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรจากรัฐ และงบประมาณรายจ่ายที่ บรรจุ ไว้                      
ในแผนพัฒนา 

4. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง          
ความคุ้มค่าและประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับอย่างงชัดเจน 

5. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ท าให้ธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวไม่ขยายตัวเท่าท่ีควร 



 

 โอกาส 
1. เทศบาลต าบลจอมทองมีความพร้อมด้านการขนส่งและคมนาคมที่เชื่อมต่อในพ้ืนที่ต่าง  ๆ 
2. มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น ศาสนสถาน ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ชัดเจน เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4. เทศบาลต าบลจอมทองให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่ ง

ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการที่ส าคัญหลายโครงการ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในพ้ืนที่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

6. สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การเมืองและความม่ันคง เพ่ือไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2559 

 ข้อจ ากัด 
1. การเป็นชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มี

ประชากรแฝงที่เข้ามาท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมาก มีการใช้ทรัพยากรใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

2. ระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ ประชาชนจึงใช้รถส่วนตัวในการเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดในช่วงเวลา
เร่งด่วน 

3. ในฤดูฝนบางชุมชนประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
4. มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณทั้งทางด้านการจัดเก็บเองและจากการจัดสรรจาก

รัฐบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหญ่ ๆ ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจอมทองจะด าเนินการ 
  ภารกิจหลัก ที่เทศบาลจะด าเนินการ ได้แก่ 
   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. การก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ า สะพานคูคลอง เป็นต้น 
   2. ประสานงานหน่วยงาน องค์กรและราชการ บริการ สาธารณะ เช่น ไฟฟ้าประปา 
โทรศัพท์ เป็นต้น 
   3.จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   การพัฒนาด้านการศึกษา 
   1. ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนแบบบูรณาการและสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   2. สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน, นมโรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาล 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชน เช่น วันเด็กจัดเวทีแสดง
ความสามารถ 
   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
   2. ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับชุมชน 
   3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าโดยการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   2. สนับสนุนกิจกรรม อ.ส.ม.ทุกชุมชน 
   3. โครงการพัฒนาตลาดน่าซื้อ, ร้านอาหารและแผงลอย 
   4. ประสานงานกับโรงพยาบาล, สาธารณสุขเพ่ือที่จะร่วมป้องกันโรคติดต่อ 
 
  ภารกิจรอง ที่เทศบาลจะด าเนินการ ได้แก่ 
   การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
   1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ งานประจ าปี
ของวัดและงานบุญของศาสนาต่าง ๆ  
   2. ส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองในโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ  
   การพัฒนาด้านนันทนาการ การกีฬาและการท่องเที่ยว 
   1. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬาเยาวชนและกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
   2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนากีฬาในเขตเทศบาล 
   3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวโดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงามและสะอาด 
   2. จัดระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ระบบการจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

 



 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงการสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  เทศบาลต าบลจอมทอง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 128 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาล
ต าบลจอมทองมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่           
ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมี                        
ความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการของเทศบาลจอมทอง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง รายงาน
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

ปลัดเทศบาล ระดับ กลาง 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

รองปลัดเทศบาล ระดับ กลาง (ว่าง) 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

รองปลัดเทศบาล ระดับ ต้น 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

ส านักปลัด 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง) 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ว่าง) 

(นักบริหารงานทั่วไประดับ ต้น)  

1.1 งานเลขานุการ 

-นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 

-นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

1.2 งานธุรการ 

-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 

-นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

-นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 

1.4 งานพัฒนาชุมชน 

-นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

-นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 

ปลัดเทศบาล ระดับ กลาง 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

รองปลัดเทศบาล ระดับ กลาง (ว่าง) 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

รองปลัดเทศบาล ระดับ ต้น 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

ส านักปลัด 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง) 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ว่าง) 

(นักบริหารงานทั่วไประดับ ต้น) 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

 -เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

1.2 งานเลขานุการ 

 -นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 

--นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

 -นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (ว่าง) 

1.4 งานกิจการสภา 

 -นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 

-นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

1.  งานสวัสดิการสังคม 

  



 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2.ฝ่ายปกครอง 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

2.1 งานทะเบียนราษฎร 

-เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 

-เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- นักป้องกันฯ  ปฏิบัติการ /ช านาญการ (ว่าง) 

- เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) 

 
3.ฝ่ายวิชาการและแผน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

3.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

3.2 งานนิติการ 

-นิติกร ช านาญการ 

3.3 งานประชาสัมพันธ์ 

-นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

1.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
-นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (ว่าง) 
1.8 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.9  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.10 งานส่งเสริมการเกษตร 

1.11 งานการเลือกตั้ง 

1.12 งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.ฝ่ายปกครอง 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
2.1 งานทะเบียนราษฎร 

 -เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 

 -เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-นักป้องกันฯ  ปฏิบัติการ /ช านาญการ (ว่าง) 

2.3 งานเทศกิจ 

 -เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) 
2.4 งานจราจร 

3.ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

3.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

3.2 งานนิติการ 

 -นิติกร ช านาญการ 

3.3 งานประชาสัมพันธ์ 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง) 
1.ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการ ต้น)  
1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
- จ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน (ว่าง) 
1.2 งานการเงินและบัญชี 
-นกัวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
1.3 งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

2.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-นักวิชาการคลัง ช านาญการ 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง) 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

1.1 งานสาธารณูปโภค 
-วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ  
-วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 

 

-นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 
3.4 งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.5 งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง) 
1. ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการ ต้น) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 -เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 -นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) 
1.3 งานการเงินและบัญชี 
 -นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

2.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 -นักวิชาการคลัง ช านาญการ 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง) 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานควบคุมอาคาร 
1.3 งานควบคุมการก่อสร้าง 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

1.2 งานกิจการประปา 
-เจ้าพนักงานการประปา ปฏิบัติงาน  
1.3 งานสวนสาธารณะ 
1.4 งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ ต้น) 

1.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการสุขาภิบาล ช านาญการ 
2. งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๓.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.งานส่งเสริมสุขภาพ 
-นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
5.งานสัตวแพทย์ 
 .งานรักษาความสะอาด 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ กลาง) 
1.งานแผนโครงการและบริหารการศกึษา 
-นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
-นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน (ว่าง) 
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. งานการศึกษาปฐมวัย 
-ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย 
 

1.4 งานวิศวกรรมโยธา 
-วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ 
-วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 
1.5 งานสาธารณูปโภค 
1.  งานกิจการประปา 
-เจ้าพนักงานการประปา ปฏิบัติงาน  
1.7 งานสวนสาธารณะ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ ต้น) 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
-เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
2.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการสุขาภิบาล ช านาญการ 
๓.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.งานส่งเสริมสุขภาพ 
-นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
5.งานสัตวแพทย์ 
 .งานรักษาความสะอาด 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) 
7. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
8. งานหลักประกันสุขภาพ 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ กลาง) 
1.งานบริหารงานการศกึษา 
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน (ว่าง) 
2. งานพัฒนาการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
3. งานโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ ครู คศ. 3 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
4. งานโรงเรียน 
-ผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ ครู คศ. 3 
-ครู อันดับ คศ. 3 
-ครู อันดับ คศ. 3 
-ครู อันดับ คศ. 2 
-ครู อันดับ คศ. 2 
-ครู อันดับ คศ. 1 
-ครู อันดับ คศ. 1 
-ครู อันดับ คศ. 1 
-ครู อันดับ คศ. 1 

-ครู อันดับ คศ. 3 
-ครู อันดับ คศ. 3 
-ครู อันดับ คศ. 2 
-ครู อันดับ คศ. 2 
-ครู อันดับ คศ. 1 
-ครู อันดับ คศ. 1 
-ครู อันดับ คศ. 1  
-ครู อันดับ คศ. 1  
4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย 
5. งานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ / ช านาญการ (ว่าง) 
 .งานกีฬาและนันทนาการ 
7. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ก าหนดเพิ่ม)                               
 



 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลต าบลจอมทอง (ประเภทสามัญ) ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ีประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2564 

                โครงสร้างเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลดัเทศบาล 

 
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการกลาง) 

 
 

 
๑. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๒. ฝ่ายปกครอง 

๓. ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 

๒. ฝ่ายพัฒนารายได ้

 

๑. งานบริหารงานการศึกษา 
๒. งานพัฒนาการศึกษา 
3. งานโรงเรียน 
4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. งานการศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ี
 . งานการกีฬาและนันทนาการ 
7. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

 

 

 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการกลาง) 
 
 

 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง อ านวยการกลาง) 
 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
(นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการต้น) 

 
 

 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 
อ านวยการกลาง) 

 
 

 1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานสุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดล้อม 

๓. งานป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

๔. งานส่งเสริมสุขภาพ 
๕. งานสัตวแพทย ์

 . งานรักษาความสะอาด 

7. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
8. งานหลักประกันสุขภาพ 
 
 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการ
กลาง 

อ านวยการ
ต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
พนักงานทั่วไป 

จ านวน 1 3 5 2 3 - 1 8 5 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการกลาง) 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการตน้) ฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการตน้) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการตน้) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

งานพัฒนาชุมชน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานนิติการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานเลขานุการ 

งานทะเบียนราษฎร 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- นักวิเคราะห์นโยบาย ช านาญการ (๑) 

- นิติกร ช านาญการ (๑) 

- นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (1)  

- นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (ว่าง )  
 

- นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (๑) 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (๑) 

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. (ว่าง) 

 

     -นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัตกิาร (๑) 
      

- เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน (๑) 
- เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน (๑) 
 

งานเทศกิจ 

- เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง. (1) (ว่าง) 

งานกิจการสภา 

งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห ์

งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

 

งานพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และผูด้้อยโอกาส 

- นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก.  (ว่าง) 

งานส่งเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานวิเทศสัมพันธ ์

         -นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ (๑) 
      

โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 

 

งานส่งเสรมิการเกษตร 

งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

งานจราจร 

งานการเลือกตั้ง 

 



 

โครงสร้างของกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการกลาง อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานทั่วไป 

จ านวน 1 2 4 - 1 2 2 2 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการกลาง) 

ฝ่ายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการต้น) 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณชิย์  - เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (๑) 
 - เจ้าพนักงานธุรการ (1) (ลูกจ้างประจ า)  

 

 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (1) 

- นักวิชาการคลัง ช านาญการ (๑) 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (๑) 
 - เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง/ชง (ว่าง) 
 
 
 
 

 

 

   งานการเงินและบัญชี 

 

 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ (๑) 

 

 

 

งานพัฒนารายได ้

- คนงานท่ัวไป (๑) (ลูกจ้างประจ า) 

ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการต้น) 

งานบริหารงานท่ัวไป 



 

                     โครงสร้างของกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการกลาง อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานทั่วไป 

จ านวน 1 1 - 1 1 1 4 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง อ านวยการกลาง) 

งานสาธารณูปโภค 

งานกิจการประปา งานบริหารงานท่ัวไป 

- เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
   (ลูกจ้างประจ า) 

งานสวนสาธารณะ 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง อ านวยการต้น) 

- เจ้าพนักงานการประปา  
ปฏิบัตงิาน (๑)  
 

งานวิศวกรรมโยธา 

-วิศกรโยธา ปฏิบัติการ (1) 
-วิศวกรโยธา ปก./ชก. (ว่าง) 
 

งานควบคุมอาคาร 

งานควบคุมการก่อสร้าง 



 

 โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานทั่วไป 

จ านวน 1 2 - ๑ 2 12 20 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการต้น) 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด 

งานบริหารงานท่ัวไป งานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 

งานสัตวแพทย ์

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง (ว่าง) 
- คนงานประจ ารถขยะ (1) 
  (ลูกจ้างประจ า) 

- นักวิชาการสุขาภิบาล  
   ช านาญการ (๑) 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
   ช านาญการ (๑) 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
   ช านาญงาน (๑) 
 

- คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ (๑) 
   (ลูกจ้างประจ า) 
 

งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

งานหลักประกันสุขภาพ 



 

           โครงสร้างของกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  

               
 
 
 
      

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ระดับ อ านวยการกลาง ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย ผอ.
สถานศึกษา 

ครู คศ.3 ครู คศ. 2 ครู คศ. 1 พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานท่ัวไป 

จ านวน 1 1 1 - 1 2 2 4 2 5 

 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 (นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการกลาง) 

งานบริหารงานการศึกษา 

งานพัฒนาการศึกษา 

งานโรงเรียน 

- ครผูู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย (1)  

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (1) 
- ครู ค.ศ.3 (2) 
- ครู ค.ศ.2 (2) 
- ครู ค.ศ.1 (4) 
 

- นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่าง) 
 
 
 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งานการศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ี

งานกีฬาและนันทนาการ - นักวิชาการศึกษาช านาญการ (1)  
 
 
 
 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (ว่าง)  
 
 
 
 

งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 



 

 
      โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) (๑) 

 

  

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

 

งานตรวจสอบภายใน 

 



 
 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลจอมทอง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติทีมี 
มีคุณภาพและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานจ้างเป็นไปอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนาจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปใน                    
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว     
และด้านคุณธรรมและ จริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย                
แห่งรัฐ คือ การพัฒนา ไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

  1. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้ องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน                      
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน                  
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน   
ภาคประสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน                  
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถาม                    
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการ                  
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัด                   
บริหารสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเอง
ของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้ บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย  ช่องทาง
ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเชียลมี เดีย หรือแอปพลิ เคชั่น                           
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี                    
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา                         
เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่ างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ 
ความสามารถในการตอบสนอง กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรทีมีขีด สมรรถนะสูง 
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ การปฏิบัติราชการ 



 
 

และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  

  เทศบาลต าบลจอมทอง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม  และจริยธรรม
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

  1. จัดส่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร                   
ต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ ส่วนราชการจัดขึ้น  

  2. จัดท าโครงการการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานในสังกัด 
เทศบาลต าบลแม่สอย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 256   

  3. การพัฒนาส่วนราชการให้ เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ                      
“การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ 
ข้าราชการในส่วนราชการ มีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วย ผลักดัน
ส่วนราชการให้บรรลุผลการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย  ประการที่จะ
ช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

  4. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลต าบลแม่สอย 
เป็นผู้จัดอบรมหรือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ  
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร  

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนถึงการขอรับ                
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  

  6. จัดให้การศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น  

  7. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้ รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่                     
การ ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน                    
การ ให้บริการประชาชน เพ่ือประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ  ประชาชนลงลดความ
ซ้ าซ้อน ของงานและการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นลงอันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ่มค่ามากขึ้น 
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง                          
ผ่านการศึกษาทั้ งในระบบและนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้                        
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้  
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  



 
 

  10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี มาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนดแผน 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการอบรมในแต่ละครั้ง เพ่ือหาข้อสรุป  และน าไปปรับปรุง
แก้ไขส าหรับการอบรมในครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการฝึกอบรมแล้ว เทศบาลต าบลแม่สอย ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร                         
เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ให้ทันต่อสภาพการปัจจุบันและ  
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (รายละเอียดแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลจอมทอง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐาน      
การด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยา                
ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 เทศบาลต าบลจอมทอง จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง  
ของเทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 
ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของข้าราชการ  
หรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1 การบริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
 2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน 
ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 



 
 

4.1 ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 

  ข้อ   การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 .1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
 .2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 .3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือข้าราชการ 

ข้อ 7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 


