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แผนอัตราก าลัง    3  ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2563 

เทศบาลต าบลหนองหาร 
………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํง ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด         
ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระคําใช๎จํายของเทศบาลต าบลหนองหาร ที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคลโดยให๎เทศบาลต าบลหนองหาร
จัดท าแผนอัตราก าลังของข๎าราชหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น เพ่ือใช๎ในการก าหนดต าแหนํงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่
คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559โดยมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎างส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดังกลําว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ๎างให๎เกิดความเหมาะสมและให๎การปฏิบัติหน๎าที่ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิด
ความคลํองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โดยได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง พร๎อมทั้งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงาน (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
  1.3  คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ก.กลาง)  ได๎มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให๎เทศบาลต าบลหนองหารจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหาร เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยได๎ก าหนดให๎เทศบาลต าบลหนองหารแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง    วิเคราะห์อ านาจหน๎าที่ และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต๎องการ
ก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง3 ปี  
                  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลหนองหารจึงได๎ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
พ.ศ. 2561 – 2563  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให๎เทศบาลต าบลหนองหาร    มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงาน ระบบการจ๎าง       
ที่เหมาะสม ไมํซ้ าซ๎อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.2  เพ่ือให๎เทศบาลต าบลหนองหาร  มีการก าหนดต าแหนํง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร๎าง        
ให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13)    
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
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  2.3  เพ่ือให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎างประจ าวําถูกต๎องเหมาะสมหรือไม ํ
  2.4 เพ่ือให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหนํงและการสรรหาและเลือกสรรต าแหนํงพนักงานจ๎างวําถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ 
  2.5  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช๎อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลหนองหาร 
  2.6  เพ่ือให๎เทศบาลต าบลหนองหารสามารถวางแผนอัตราก าลัง   ในการบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการ  
และการใช๎อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให๎การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหาร เกิดประโยชน์ตํอประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจตามอ านาจหน๎าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ๎มคํา  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหนํวยงานที่ไมํจ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน     
ได๎เป็นอยํางด ี
  2.7 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลหนองหารด าเนินการวางแผนการใช๎อัตราก าลังบุคลากรให๎เหมาะสม      
การพัฒนาบุคลากรได๎อยํางตํอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบลหนองหารให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.8 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลหนองหารมีการก าหนดต าแหนํงอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหารที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนและสนองนโยบายรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลหนองหาร 
   
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ป ี
               คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหาร ซ่ึงมนีายกเทศมนตรีต าบล
หนองหารเป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ผู๎อ านวยการกองคลัง ผู๎อ านวยการ
กองชําง เป็นกรรมการ นักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ เห็นสมควรให๎จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให๎มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตําง ๆ  ดังตํอไปนี้ 

3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน๎าที่   ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหาร      
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 

50 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน๎าที่ต๎องท าในเขตเทศบาลดังตํอไปนี้  รักษาความสงบเรียบร๎อยของ
ประชาชน ให๎มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปูองกันและระงับโรคติดตํอ  ให๎มีเครื่องใช๎ในการดับเพลิง  ให๎ราษฎรได๎รับการศึกษา
อบรม  สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  หน๎าที่อ่ืนตามที่กฎหมาบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่
ของเทศบาลต๎องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และให๎ค านึงถึงการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วยการ
นั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 51 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิ จการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตํอไปนี้  ให๎มีน้ าสะอาดหรือการประปา ให๎มีโรงฆําสัตว์ ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม ให๎มีสุสานและฌาปน
สถาน บ ารุงและสํงเสริมการท ามาหากินของราษฎร ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  ให๎มีและ
บ ารุงรักษาทางระบายน้ า เทศพาณิชย์ 
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- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให๎เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเองดังนี้ การจัดแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของตนเอง     
การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให๎มีและควบคุมตลาด   ทําเทียบเรือง ทําข๎าม 
และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การสํงเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ 
การพาณิชย์ และการสํงเสริมการลงทุน การสํงเสริมการทํองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย การจัดให๎มีและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ การสํงเสริมกีฬา การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล การจัดให๎มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให๎มีและควบคุมการฆํา
สัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ      
การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การผังเมือง       
การขนสํงและการวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

ตลอดจนกฎหมายอ่ืน   ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหาร 

นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร 

                   ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร (นางสุพิศ  เถียรทิม) แถลงตํอสภาเทศบาล
ต าบลหนองหาร วันที่  ๒๙  พฤษภาคม 255๗  เวลา  09.00  น. ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ 

                 จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๐ เมษายน 255๗ ที่ผํานมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง           
ได๎ประกาศลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  255๗  ให๎ นางสุพิศ เถียรทิม  เป็นนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร  อ าเภอ      
สันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ  นั้น  ได๎ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลหนองหาร เพ่ือแถลงตํอสภาท๎องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 13    พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ โดยถือ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  และแผน
ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหาร เพ่ือด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง  ดังนี้ 

 เทศบาลต าบลหนองหาร  ณ ปัจจุบัน เป็นชํวงที่มีการขยายตัวของชุมชน มีอัตราการเพ่ิมจ านวนของ
ประชากรคํอนข๎างสูง จากการหลั่งไหลเข๎ามาของประชากรนอกพ้ืนที่ โดยเห็นได๎จาก มีโครงการบ๎านเอ้ืออาทร       
(หนองหาร) ประชาชนเข๎าอาศัยแล๎วจ านวน 616 หลังคาเรือน ก าลังด าเนินการอีก 784 หลังคาเรือน ที่ดินมีการ
เปลี่ยนผู๎ถือครองกรรมสิทธิ์ มีการกํอสร๎างบ๎านเรือนใหมํ เพ่ืออยูํอาศัยจ านวนมาก  จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาท๎องถิ่น
ไปพร๎อมกับการแก๎ปัญหาของชุมชนให๎เป็นไปอยํางสมดุล  โดยยึดถือการมีสํวนรํวม และความสงบสุขของพ่ีน๎อง
ประชาชน   
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 ในชํ ว ง   4   ปี ตํ อ ไปนี้   ดิ ฉั นพร๎ อมจะปฏิบั ติ หน๎ าที่ ต าม เ จตนารมณ์ที่ พ่ี น๎ อ งประชาชน                      
ชาวหนองหารได๎มอบความไว๎วางใจให๎ดิฉันเข๎ามาท าหน๎าที่ในครั้งนี้ โดยยึดความต๎องการ และแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนเป็นหลักส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และจะยึดเอาผลประโยชน์ ของพ่ีน๎อง
ประชาชนเป็นที่ตั้ง 

 โดยเทศบาลต าบลหนองหารจะเป็นสํวนกลางในการขับเคลื่อนกลไกให๎ทุกสํวน เพ่ือเดินหน๎า              
ในการพัฒนาแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นในทุก ๆ ด๎าน   และจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงให๎ เทศบาลต าบล                
หนองหารเป็นเมืองสวยงามนําอยูํ   มุํ ง สูํต าบลแหํงคุณภาพชีวิต  เป็นสั งคมแหํ งการเรียนรู๎ คูํคุณธรรม                    
พร๎อมน าความสามัคคี มีสภาพแวดล๎อมที่ดี และสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งปลอดยาเสพติด ตามนโยบายการสร๎าง 3 สร๎าง 
(นโยบาย ๓ ส.) มีดังตํอไปนี้ 

 ส.๑  สร้างบ้าน 
 - จะยึดหลักปฏิบัติการสร๎าง สร๎างเสริมและปรับปรุง ใช๎งบประมาณอยํางคุ๎มคํา และทั่วถึง                
ในด๎านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได๎มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑.  การกระจายงบประมาณ อยํางทั่วถึง 
 ๒. ติดตั้งกล๎องวงจรปิด ในพ้ืนที่เสี่ยงทุกหมูํบ๎าน เพ่ือยับยั้งการเกิดอาชญากรรม 
 ๓. สร๎างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมูํบ๎าน 

๕. สร๎าง สํงเสริมระบบการจัดการประปาหมูํบ๎านให๎มีมาตรฐาน มีการจัดการระบบน้ าเสีย 
๖. กํอสร๎าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให๎ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมูํบ๎าน 
7. ภารกิจที่เก่ียวข๎องอ่ืน ๆ 

ส.๒   สร้างคน 
               - จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกฐานะ ความเป็นอยูํของประชาชนอยูํดีกินดี และสํงเสริมสนับสนุน  
 ภารกิจอ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑. อินเตอร์เน็ตไร๎สายทุกหมูํบ๎าน WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมูํบ๎าน เพ่ือนักเรียนนักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป เข๎าถึงอินเตอร์เน็ต 
๒. สํงเสริมการมีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมท า ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
๓. สํงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต 
4. สํงเสริมสนับสนุนด๎านการกีฬาต๎านยาเสพติด  
5. ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สร๎างจิตส านึกและรํวมอนุรักษ์ 
6. สํงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสูํการเป็นบัณฑิต  
7. สํงเสริมคุณภาพและชีวิต เพ่ือการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
8. สํงเสริม สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล๎อม 
9. ภารกิจที่เก่ียวข๎องอ่ืน ๆ 

ส.๓  สร้างบริการ  จะยึดหลักการบริการ และอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎มาขอรับบริการ               
ตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
๑. บริการรับ-สํง ผู๎ปุวยและผู๎ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดีสูํชุมชน ส าหรับประชาชนและผู๎สูงวัย 
๓. สร๎างสุขนิสัย และเพ่ิมสวัสดิการเงินออม เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนสร๎างนิสัยการออมและเพ่ิมสวัสดิการ
เงินออม 
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๔. สร๎างเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกก าลังกายทุกหมูํบ๎าน 
๕. ตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูผู๎พิการ และสํงเสริมอาชีพผู๎พิการ 
๖. มีตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน 
๗. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ  

                ในการพิจารณาด าเนินกิจกรรม ตามนโยบายให๎ส าเร็จ และบรรลุเปูาหมาย จะต๎องจัดขบวนการบริหาร
ให๎ถูกต๎องเหมาะสมไปด๎วย ดังนั้น จะต๎องยึดหลักการปฏิบัติ และปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังตํอไปนี้ 
 การบริหาร 
       1.  จะปรับกลยุทธ์  ทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการท างานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสูํการเป็น  “ 
ข้าราชการยุคใหม่ ”  โดยจะน าหลักธรรมาภิบาล  6  ข๎อมาประกอบใช๎ 
       2.  จะปรับปรุงกลไกการท างานของพนักงานทุกสํวนให๎มีความโปรํงใส รวดเร็ว และมีการเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยรวม 

      3.  จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับการบริหาร  เพ่ือให๎ประชาชนทุ กกลุํม
องค์กรมีสํวนรํวมในการพัฒนา  การตัดสินใจในการแก๎ไขปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหาร 

                              ๔.  จะบริหารจัดการ และใช๎ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวม 
                ๕.  จะยึดมั่นในความถูกต๎องดีงาม  และจะสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนพัฒนาตนเอง 

 6.  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริการประชาชน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
7.  จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได๎ให๎เหมาะสม และเป็นธรรม 

       8.  จะตระหนักในสิทธิหน๎าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบตํอสังคม จะรีบแก๎ไขปัญหาสาธารณะของ
ชุมชน   และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตํางทุกฝุาย 
 9.  จะยึดหลักปฏิบัติที่ให๎ไว๎ตํอพ่ีน๎องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหารมาโดยตลอดคือ 

“ผลงานเด่นชัด  พัฒนาโปร่งใส  บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด  ขอเทิดและแทนคุณ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร 
     วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลหนองหาร 
 

“ เมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ” 
 

     ค าขวัญประจ าเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

“สมเด็จย่าคุ้มเกล้า   ร่มเงาประเพณีล้านนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ” 
 

     พันธกิจ  (ขอบเขตของบทบาทหน๎าที่หลักของ อปท.ที่จ าเป็นตํอการบรรลุวิสัยทัศน์) 
๑. จัดให๎มีสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสํง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี  
คุณภาพได๎มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด๎าน 
๒. ให๎ความส าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การทํองเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร  
๓. มุํงสร๎างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยสํงเสริม และบริหารด๎านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แกํเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี อยํางทั่วถึง   
๔. มุํงเน๎นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม   
๕. สํงเสริมการพัฒนาคน และสังคม   
๖. พัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม   
๗. เน๎นสํงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี   
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   เป้าหมาย  
๑. มีสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การคมนาคมขนสํง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด๎าน 
๒. มีระบบเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ ทั้งระบบ และครบวงจร  
๓. มีระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แกํเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี อยํางทั่วถึง   
๔. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่ดีและอุดมสมบูรณ์ 
๕. มีสํงเสริมการพัฒนาคน และสังคม อยํางมีคุณภาพ 
๖. มีการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม อยํางทันทํวงที และครบวงจร 
๗. มีระบบการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ่
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของท๎องถิ่น  เพื่อให๎รู๎ถึงความต๎องการในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของแตํละท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง  สามารถจัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นหรือความเรํงดํวน  
รวมถึงชี้ให๎เห็นถึงประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับอยํางชัดเจน  มีการบูรณาการข๎อมูลระหวํางหนํวยงานเพื่อลดความซ้ าซ๎อน
ของโครงการ  สามารถก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใช๎ประโยชน์รํวมกันระหวํางท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม  
สํงผลให๎การตัดสินใจด๎านงบประมาณเป็นไปอยํางมีสํวนรํวมมีเหตุผล  โปรํงใส  มีความพอประมาณและค๎ุมคําในการ
ลงทุน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางการเกษตรในท๎องถิ่น  ท้ังใน
ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดคําช๎าจําย  การกระจายสินค๎า  เชํน  การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง  โรงสีชุมชน  
โรงปุ๋ยอินทรีย์  โกดัง  ห๎องเย็น  เป็นต๎น 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงท้ังทางบกและน้ ารวมถึงการจัดการจราจรในพื้นท่ีให๎มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหลํงน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟูา การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุม
อาคาร   
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุํมบุคคลท่ีด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรํวมสร๎างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
มีทิศทาง  รํวมกันพัฒนากิจกรรมตัวอยํางท่ีเป็นรูปธรรมในสาขาตําง  ๆ  ได๎แกํ  เกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  ตั้งแตํ
ระดับบุคคล  ชุมชน  ธุรกิจขนาดเล็ก  กลางจนถึงขนาดใหญํ  รํวมพัฒนาองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎  และขยาย
ผลไปสํูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ 
2.  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
การสร๎างและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือระหวํางท๎องถิ่นตําง ๆ  ตลอดจนหนํวยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบัน
การเงิน  ให๎สามารถด าเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุํม  (Cluster)  เพื่อรํวมกันพัฒนายกระดับสินค๎า/
บริการ  ท้ังในด๎านการทํองเท่ียว  การเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของพื้นท่ีให๎ได๎มาตร ฐาน  และมีการใช๎
เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชํวยลดต๎นทุน  เพิ่มคุณภาพ  และมูลคําสินค๎า/บริการ  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร  อันจะสํงผลให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีการรับประกันคุณภาพ
สินค๎า    มีการสํงเสริมการตลาดรํวมกัน  และกํอให๎เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหมํ   
3. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด๎านการเกษตรอยํางค๎ุมคํา และเกิดประโยชน์สูงสุด โดย 
ใช๎แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
4. สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกจิ 
การสํงเสริมให๎เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจบนพื้นฐาน และความพร๎อมของชุมชน  และสํงเสริมให๎เกิดการ
แขํงขันการประกอบธุรกิจในระบบได๎อยํางเสรี และเป็นธรรม พัฒนา และสนับสนุนให๎เกิดการกระจายผลประโยชน์
อยํางทั่วถึง และเป็นธรรม 
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3.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

4.  การอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษารวบรวม และจัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล๎อม และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น  ควบคํูไปกับการสํงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจ จิตส านึกและความตระหนักในคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนอยํางตํอเน่ือง 
เพื่อให๎ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภค เพื่อลดผลกระทบท่ีมีตํอสิ่งแวดล๎อม 
2.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และระบบการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมโดยให๎
ชุมชนด าเนินการด๎วยตนเองมากขึ้นอยํางตํอเน่ืองรวมถึงการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี  (Zoning)  การก าหนดบทบัญญัติ
ข๎อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีสํงผลตํอคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
การศึกษาดูงาน การหาต๎นแบบเพื่อเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อท าการบํมเพาะแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาให๎เกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม  
สามารถใช๎เป็นต๎นแบบ และแนวทางในการพัฒนาเพื่อท าการขยายผลได๎อยํางตํอเนื่องสูํท๎องถิ่นอื่น 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนา และสนับสนุนเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวแลกเปล่ียนเรียนรู๎เชิงนิเวศในแตํละท๎องถิ่น 
1. การจัดการองค์ความรู ้
การจัดการองค์ความรู๎ทางศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น การสร๎างแหลํงเรียนรู๎เพื่อการสืบค๎น
ภูมิปัญญา/ เอกลักษณ์ท๎องถิ่น  การพัฒนาระบบข๎อมูลการวางแผนพัฒนา และเชื่อมโยงแหลํงการเรียนรู๎ รวมท้ังบูรณะ
ฟื้นฟูแหลํงโบราณสถานแหลํงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชมุชนกบัศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท๎องถิ่นในปัจจุบัน     การจัดกิจกรรม และการสร๎างกลุํม
สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนา 
และสร๎างสรรค์งานศิลปะในแขนงตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. การส่งเสรมิสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
การสํงเสริมและสนับสนุนให๎สถาปัตยกรรมตําง ๆ มีการออกแบบหรือกํอสร๎างโดยคงเอกลักษณ์ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุํมบุคคลท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านสถาปัตยกรรม 
ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาเมืองให๎คงไว๎ซ่ึงศิลปะทางด๎านสถาปัตยกรรมล๎านนา 
4.  การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การสนับสนุนเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวแลกเปล่ียนเรียนรู๎เชิงวัฒนธรรมในแตํละท๎องถิ่น  เป็นการน าศิลปวัฒนธรรม  วิถี
ชีวิต  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มาเป็นจุดขายท่ีแตกตําง และยั่งยืน  ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ๎นให๎ชุมาชนมีความ
ภาคภูมิใจ และมีสํวนรํวมในการสืบทอดวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเชียงใหมํสืบไป 
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลกูฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การกระตุ๎นและปลูกฝังจิตส านึก  ให๎ชุมชนเกิดความตระหนักและเข๎าใจ  พร๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได๎
โดยด าเนินการในลักษณะเครือขํายความรํวมมือในทุกระดับตั้งแตํสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถานบัน
ศาสนา  หนํวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก าหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
จริงจังและตํอเน่ือง  จนน าไปสํูการปรับกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
2. การส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
การจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร๎อมท้ังเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมแหลํงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
และ/ หรือศูนย์การเรียนรู๎ที่เหมาะสม และเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ  เพื่อก๎าวไปสํูสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
3. การส่งเสรมิสขุภาวะของชุมชน 
การพัฒนาให๎มีระบบบริการสุขภาพทางด๎านสร๎างเสริมสุขภาพปูองกันโรค  รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน การสํงเสริม และสนับสนุนให๎ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งท้ังรํางกาย และจิตใจของคนในชุมชน 
4. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
การศึกษารวบรวมข๎อมูลผู๎ด๎อยโอกาสในท๎องถิ่นการก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู๎ท่ีด๎อยโอกาส และประชาชนชาย
ขอบ ท้ังในด๎านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข๎าถึงปัจจัยการผลิต  รวมท้ังการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์
อยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ผู๎ด๎อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได๎ 
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6. การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ 
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง  ที่ดี 
 

1. กระตุ้นการมสี่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ๎นจิตส านึกให๎เกิดความตระหนักในการมีสํวนรํวม  รํวมกันรั บผิดชอบตํอปัญหาในสังคม 
และชุมชน พัฒนาเครือขํายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร/หนํวยงาน ในการเฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์แนวทางในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
2. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมขุ และสิ่งเสพติด 
การรํวมมือและเชื่อมโยงกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกันในการแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติด ในการ
ก าหนดมาตรการปูองกัน และแก๎ไขอยํางตํอเน่ือง และจริงจังตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา 
และสถานท่ีท างานอยํางเป็นระบบ 
3. เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการรกัษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ   
การพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือขํายในการปูองกัน และเฝูาระวัง
ภัยในรูปแบบตําง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านความปลอดภัย 
1. การสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครฐั 
การปรับกระบวนทัศน์ และสร๎างจิตส านึกของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐให๎มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท างานท่ีจะมุํงไปสูํประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได๎รับ
ความ   พึงพอใจ 
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุํงเน๎นความค๎ุมคําในการปฏิบัติภารกิจ เน๎นการบริการโดยค านึงถึงความต๎องการของ
ประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ เพื่อลดภาระการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการ
ตลอดจนพัฒนากลไกการก ากับดูแลท่ีเข๎มแข็ง และโปรํงใสโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู๎รั บบริการเป็นหลัก และ
ด าเนินการควบคํูไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข๎าราชการให๎ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การรับผิดชอบตํอสํวนรวม การ
พร๎อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเครํงครัด 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
การเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีโอกาสในการเสนอแนะ และก าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อ
ประสานประโยชน์ของภาคสํวนตําง ๆ ให๎เสมอภาคและมีความสมดุล สํงเสริม และจัดให๎มีระบบการควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด และสํงเสริมให๎มีการตรวจสอบจากทุกภาคสํวน 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสันทราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1.ด้านการปกครอง 
 
 
 
 

- สํงเสริมการจดัตั้งประชาคมระดบัหมูํบ๎าน  ต าบล  อ าเภอ  เพื่อแก๎ไขปัญหาของชุมชน 
- สนับสนุนให๎แผนพัฒนาอ าเภอเป็นเครื่องมือส าคัญในการแกไ๎ขปญัหาของชุมชน 
- สํงเสริมให๎ประชาคมทุกระดบัมสีํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 
- สํงเสริมให๎ข๎าราชการมีคุณธรรม  และด าเนินตามรอยพระยุคลบาท 
- สํงเสริมการมสีํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงานท๎องถิ่น 
- สํงเสริมการด าเนินการเลือกตั้งทุกระดับให๎โปรํงใส  บรสิุทธ์ิ  ยุติธรรม 
- เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 
- ปรับบทบาทของก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ให๎มีสํวนรํวมในการรักษาความสงบเรยีบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
- สํงเสริมการจดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสันทราย  เพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนได๎ตลอด  24  ช่ัวโมง 

2.ด้านเศรษฐกจิ 
 

- สนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจแบบเพียงพอเฉลิมพระเกียรติ 
- ด าเนินงานตามโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลติภณัฑ์ของรัฐบาล 
- ด าเนินงานตามโครงการกองทุนหมูํบ๎าน  ของรัฐบาล 
- เน๎นเศรษฐกิจพอเพียง  บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาชาวบ๎านสํงเสรมิการรวมกลุมํอาชีพและจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียน 
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3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

- เพื่อพัฒนาระบบการขนสํงทางบกท่ีเชื่อมโยงอ าเภอสันทรายกับพ้ืนที่ข๎างเคียงให๎ได๎
มาตรฐาน 
- จัดระบบบริการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นให๎มีคุณภาพ  และทั่วถึง 

4.ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

- สนบัสนุนให๎ชุมชน  องค์กรเอกชน  และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการดูแล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- สํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งงบประมาณฟื้นฟูระบบนเิวศน์วิทยา 
- ปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น 
- เรํงรัดกลไกการบริหาร  การจัดการทรัพยากร  และคณุภาพสิ่งแวดล๎อมให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจัดการและบริหารไดด๎๎วยตนเอง  ภายใต๎ข๎อจ ากดัของกฎหมาย 
-  สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายการใช๎ทรัพยากรรัฐทุกประเภทให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอ านาจตัดสินใจจดัการทรัพยากรในพ้ืนท่ีภายใตห๎ลักการการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 
- เรํงรัดให๎ความรู๎และประสบการณ์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมแกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางเรํงดํวน 
-  สนับสนุนและสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนการจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดล๎อม 

5.ด้านการพัฒนาสังคม - จัดการศึกษาอยํางทั่วถึง  ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพทัดเทียมกัน  โดยเฉพาะกลุมํ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
- สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎  ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
- พัฒนาครูเป็นแบบอยํางท่ีดี  มีการประเมินผลการเรยีนการสอน 
- สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจดัการศึกษา 
- ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  และอนุรักษ์ประเพณดีั้งเดิม 
- สํงเสริมให๎วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 
- พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ  มีคณุธรรมและมีวินัยโดยเน๎นพัฒนาการศกึษา 
- พัฒนาองค์กรประชาชน  และสนับสนุนการรวมกลุมํท ากิจกรรมในระดับพื้นท่ี  หมูํบ๎าน  
ต าบล  อ าเภอ 
- ใช๎สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศใหส๎อดคล๎องกับท๎องถิ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา 

6.ด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

- สํงเสริมนโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล 
- จัดให๎มีสวัสดิการด๎านสุขภาพอยาํงทั่วถึง 
- เผยแพรํความรู๎ในการดูแลตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
- สํงเสริมใหม๎ีการออกก าลังกาย  มีสนามกีฬา  และอุปกรณ์กีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
- สํงเสริมภูมิปญัญาท๎องถิ่น  และการแพทย์พื้นบ๎าน 
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสารด๎านสิทธิประโยชน์ของประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
- ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมรับผิดชอบและจัดการบริการด๎านสาธารณสุข 
- ท างานในเชิงรุกเน๎นการปูองกันมากกวําการรักษา 

7. ด้านการพัฒนาการเกษตร - สํงเสริมใหค๎วามรูด๎๎านการเกษตร  การพัฒนาคุณภาพการผลิต  และความปลอดภัยในการ
ใช๎สารเคม ี
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องภาคการเกษตร 
- สํงเสริมใหเ๎กษตรมีความรู๎เรื่องกลไกตลาด 
- เพื่อขยายฐานการผลิต  โดยสํงเสริมใหม๎ีการผลติพืชเศรษฐกิจท่ีมมีูลคําสูงในพื้นที่ 
- สํงเสริมอตุสาหกรรมการแปรรูปสินค๎าเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงท้ังทางบกและทางน้ ารวมถึงการจัดการจราจร
ในพื้นท่ีให๎มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหลํงน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟูา การวาง และปรับปรุง
ผังเมือง  ควบคุมอาคาร   
1.1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง ถนน และรางระบายน้ า 
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร เชํนไฟสัญญาณเตือนจราจร ปูายสัญญาณเตือนจราจร ฯลฯ 
1.1.3 กํอสร๎าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา  
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูาสาธารณะ  
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร และใช๎ท่ีดิน 
1.1.6 บ ารุงรักษา และปรับปรุง ท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
1.2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางการเกษตรใน
ท๎องถิ่น  ท้ังในด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดคําใช๎จําย การกระจายสินค๎า 
1.2.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา พัฒนาแหลํงกักเก็บน้ าทางการเกษตร 
1.2.2 การจัดต้ังตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห๎องเย็น ฯลฯ 
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก 
2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชํน สร๎างการมีสํวนรํวมการเรียนรู๎
ประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมเครือขํายตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2  พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุม่  (Cluster) 
ด าเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุํม  (Cluster) เชํน จัดตั้งกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร ฯลฯ เพื่อ
รํวมกันพัฒนายกระดับสินค๎า/บริการ  ท้ังในด๎านการทํองเท่ียว  การเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของ
พื้นท่ีให๎ได๎มาตรฐาน  และมีการใช๎เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชํวยลดต๎นทุน  เพิ่มคุณภาพ  และ
มูลคําสินค๎า/บริการ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร  อันจะสํงผลให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีการรับประกันคุณภาพสินค๎า  มีการสํงเสริมการตลาดรํวมกัน  และกํอให๎เกิดการ
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหมํ   
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
การสํงเสริมให๎เกิดการออมในทุกระดับ (กลุํม/หมูํบ๎าน/ต าบล) สํงเสริมการขยายธุรกิจ บนพื้นฐาน และความ
พร๎อมของตนเอง และกลุํม เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให๎เกิดการกระจายผลประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  
การพัฒนา และสํงเสริมศักยภาพผ๎ูประกอบการรายใหมํ และผู๎ประกอบการเดิม  (SMEs) ให๎มีขีดความสามารถ
ในการแขํงขันทางด๎านการตลาด และการผลิต แกํ กลุํมสินค๎า และอาชีพ ไมํวําจะเป็นสินค๎าหัตถกรรม สินค๎า
ทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ในพื้นท่ี 
2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนาเพิ่ม
มูลคําทางการตลาด โดยจัดหา จัดต้ังตลาดสด ร๎านค๎าชุมชนเพื่อกระจายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตร  
สํงเสริม และสนับสนุนให๎เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถแขํงขันได๎ใน
ตลาด ปูองกันและแก๎ไขปัญหาทางด๎านการเกษตรเป็น 
2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียว และสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วม 
สร๎างการมีสํวนรํวม และเชื่อมโยงคนในท๎องถิ่น พัฒนากิจกรรมใหมํท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวตลอดถึงการบูร
ณาการการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี เพื่อสร๎างประสบการณ์ และการเรียนรู๎
รํวมกัน พร๎อมสร๎างความเข๎าใจในเรื่องของการทํองเท่ียว 
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาดพัฒนาการทํองเท่ียว
ในภาพรวมของต าบลเป็นท่ีรู๎จักมากขึ้นท้ังในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
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3. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 

5. ด้านการพัฒนาคน 
และสังคม 
 
 
 

2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว  
เน๎นพัฒนาการทํองเท่ียวเชิงนิเวศน์คงเอกลักษณ์เดิมของท๎องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวย และสะอาด มีมาตรฐาน 
และคนในพื้นท่ีมีสํวนรํวม 
3.1 บริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพได๎มาตรฐานด๎านการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กกํอน
วัยเรียนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน ให๎ครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังต าบล โดยการปรับปรุง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนเพิ่มเติม เหมาะสมกับบริบทของต าบล
พร๎อมจัดการทรัพยากร และสภาพแวดล๎อมรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และประกันคุณภาพทาง
การศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถํายโอนในอนาคต 
3.2 ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สํงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ/ นอกระบบ และตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 
และประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ี เชํนจัดสร๎างปรับปรุงหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎าน ให๎มีประสิทธิภาพ จัดหา
หนังสือพิมพ์รวมถึงปรับปรุงท่ีอํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน อยํางท่ัวถึง เสริมสร๎างสภาพแวดล๎อม แหลํง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ/ หรือศูนย์เรียนรู๎ด๎านตําง ๆ อาทิ ด๎านดนตรี ด๎านกีฬา ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษา
เรียนรู๎ให๎เหมาะสม และเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร๎างวิถีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อ
ก๎าวสูํชุมชน และสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน  
สนับสนุนทุนการศึกษาแกํ เด็ก เยาวชน ท่ีด๎อยโอกาสทางการศึกษา ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เพื่อ
เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู๎ 
3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
การจัดการองค์ความรู๎ทางวัฒนธรรม และต๎นทุนทางสังคม การสร๎างแหลํงการเรียนรู๎ เพื่อการสืบค๎นภูมปัญญา
รวมถึงอัตลักษณ์ของคนในต าบล พัฒนาระบบข๎อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหลํงสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม 
รวมถึงประวัติศาสตร์ในพ้ืนท่ี 
3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป  
จัดกิจกรรม/การสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ สภาวัฒนธรรมระดับหมูํบ๎าน และระดับต าบล 
คณะกรรมการหมูํบ๎านด๎านท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรม สํงเสริมกิจกรรมด๎านคุณธรรม จริ ยธรรม กิจกรรมทาง
ศาสนา ให๎เกิดการพัฒนา และสร๎างสรรค์ในด๎านตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับวิธีชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เป็นสังคมท่ีคุณธรรมน าสังคม 
3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
สนับสนุนเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียว แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เชิงวัฒนธรรมในแตํละหมูํบ๎าน เป็นการน าศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาเป็นจุดขายท่ีแตกตําง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ๎นให๎ชุมชนมี
ความภูมิใจ และมีสํวนรํวมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมปัญญาท๎องถิ่นของต าบลหนองหาร
สืบไป 
4.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
สํงเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เสริมสร๎างความเข๎าใจจิตส านึก และความ
ตระหนักในคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม แกํ ชุมชน เพื่อให๎ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การผลิต และบริโภคเพื่อลดผลกระทบท่ีมีตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการอบรมให๎ความรู๎ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม เชํน ปัญหา
มลพิษทางอากาศ อาทิ การกํอสร๎างเมรุฌาปนกิจศพ ฯลฯ ปัญหาหมอกควัน น้ าเสีย ขยะมูลฝอย  การก าหนด
บทบัญญัติ ข๎อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีสํงผลตํอคุณภาพชีวิต และสํงเสริมการ
จัดต้ังเครือขํายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต 
5.1. การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง  
สํงเสริมคุณภาพชีวิต ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส์ ให๎ได๎รับปัจจัยในการยังชีพ เบี้ยยังชีพอยํางท่ัวถึง ตาม
แนวทางนโยบายแหํงรัฐ 
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6.ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสังคม 
การเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมด๎วยการสํงเสริมการรํวมคิด รํวมท า ในหลายรูปแบบตามแนวทางประชาธิปไตย 
โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ พร๎อมสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎าน ๆ แกํ ชุมชน ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ฯลฯ ในการสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็ง โดยปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
ครอบครัวอบอุํน และชุมชนนําอยูํ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตท าให๎ประชาชนในพื้นท่ีมี
ชีวิตความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น รวมถึงสํงเสริมความสามัคคีปรองดองในสังคม 
5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  
พัฒนาให๎มีระบบบริการสุขภาพทางด๎านสร๎างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรม
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งท้ังรํางกาย และจิตใจของคนในสังคม เชํน การจัดกิจกรรมด๎านการกีฬา ให๎สูํความเป็น
เลิศในระดับต าบล /อ าเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด 
5.4 ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน  
รณรงค์ /สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให๎เป็นผู๎น าท่ีดีในอนาคต โดยการสร๎าง
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ด๎านท่ีเกี่ยวข๎องท่ีสํงผลตํอพฤติกรรม ท่ีดีในการด าเนินชีวิต อาทิ การเสริมสร๎าง
การมีสํวนรํวมด๎วยการสํงเสริมการรํวมคิด รํวมท า ในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อบรมให๎ความรู๎ พร๎อมสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎าน ๆ ของเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี 
6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการสร๎างความตระหนักในการมีสํวนรํวม และแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม พัฒนา
เครือขํายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ี รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
และรณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยตําง ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุในภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
6.2 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
สํงเสริมสนับสนุนการแก๎ไขปัญหา อุทกภัย ภัยแล๎ง อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยตําง ๆ เชํน การกํอสร๎างพนัง 
การขุดลอก คูคลอง ล าน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวม ฯ รวมตลอดถึงการให๎ความชํวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให๎แกํ
พื้นท่ีประสบภัยในพื้นท่ี 
6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย  
การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอยําง   บูรณาการ ท้ังในด๎านการ
พัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือขํายในการปูองกัน 
และเฝูาระวังภัยในรูปแบบตําง ๆ เชํน กู๎ชีพกู๎ภัย มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฯลฯ 
7.1 การสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน  
การพัฒนาโดยเน๎นกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของพนักงาน ไปสูํการเป็น “ข๎าราชการยุคใหมํ” โดย
น าหลักธรรมมาภิบาล 6 ข๎อมาปรับใช๎ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐอาทิการสํงเสริม
ความรู๎ทางการศึกษาอบรม เพื่อให๎มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท างานท่ีจะมุํงไปสูํประโยชน์ของ
ประชาชนโดยคํูไปกับการอบรมให๎ความรู๎สร๎างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถด๎านธรรมมาภิบาล  แกํ
บุคลากรภาคประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให๎ได๎รับความพึงพอใจ และสามารถสนับสนุนตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเทศบาล 
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม  
โดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต๎องการ การก าหนดนโยบาย เสนอแนะ และ
ก าหนดบัญญัติ รวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชน กับภาคสํวนตําง ๆ ให๎เสมอ
ภาค และมีความสมดุล สํงเสริมกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีสํงเสริม และจัดให๎มีระบบควบคุมภายในองค์กร
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และสํงเสริมให๎มีการตรวจสอบจากทุกภาคสํวน 
7.3 จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  
การพัฒนาโดยมุํงเน๎นความค๎ุมคําในการปฏิบัติภารกิจ เชํน การบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร๎อมปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน รวมตลอดถึงการด าเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุง
สถานท่ี อาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการตําง ๆ ขององค์กร พร๎อมรับกับภารกิจหน๎าท่ีตามกฎหมายก าหนด 
โดยค านึงถึงความต๎องการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนากลไกก ากับดูแลท่ีเข๎มแข็ง และโปรํงใสโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู๎รับบริการควบคํูไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข๎าราชการให๎ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การรับผิดชอบตํอสํวนรวมการพร๎อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การเปิดเผยข๎อมูลอยํางเครํงครัดเพื่อให๎เป็นองค์กรท่ีมีความพร๎อมส าหรับการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชน 
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   3.2  ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดเชียงใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    และตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน ประกอบด๎วย  

           3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
           3.2.2 กองคลัง 
           3.2.3 กองชําง   

  3.3  ก าหนดต าแหนํงในสายงานตําง ๆ  จ านวนต าแหนํง  และระดับต าแหนํงให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ   ปริมาณงานและคุณภาพของงาน   รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงาน
ตําง ๆ ประกอบด๎วย  
                           3.3.1 ส านักปลัดเทศบาล 
          - หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ระดับต๎น   จ านวน  1 อัตรา 
          - หัวหน๎าฝุายอ านวยการ ระดับต๎น    จ านวน  1 อัตรา  
           - นิติกรช านาญการ     จ านวน  1 อัตรา  
          - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   จ านวน  1 อัตรา  
          - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน  1 อัตรา 
           - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   จ านวน  1 อัตรา 
          - นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  1 อัตรา 

                - นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   จ านวน  ๑ อัตรา 
                    - ครู คศ.1      จ านวน  1 อัตรา 
                    - เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง  จ านวน  1 อัตรา    
                    - เจ๎าพนักงานธุรการ (ลูกจ๎างประจ า)   จ านวน  1 อัตรา  

   โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด๎านเศรษฐกิจ        
การลงทุน และการทํองเที่ยว ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด๎านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  
   3.2.2 กองคลัง 
    - ผู๎อ านวยการกองคลัง ระดับต๎น    จ านวน 1 อัตรา 
             - เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายไดช๎ านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ๎างประจ า)  จ านวน 1 อัตรา 
   โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร ด๎านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และการทํองเที่ยวด๎านการพัฒนาคนและสังคม ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
   3.2.3 กองชําง 

- ผู๎อ านวยการกองชําง ระดับต๎น     จ านวน 1 อัตรา 
- หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง ระดับต๎น     จ านวน ๑ อัตรา 
- นายชํางโยธาปง/ชง     จ านวน ๑ อัตรา 
- นายชํางโยธา (ลูกจ๎างประจ า)     จ านวน 1 อัตรา 

   โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
ด๎านเศรษฐกิจ การลงทุน และการทํองเที่ยว ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
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มีการเก็บสถิติปริมาณงานของแตํละสํวนราชการ และเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับ
เวลาที่ใช๎เพื่อประกอบการก าหนดจ านวนข๎าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหารและเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 เทศบาลต าบลหนองหารได๎ท าการเปรียบเทียบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ๎าง กับเทศบาล
ต าบลเจดีย์แมํครัว ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเดียวกันและมีพ้ืนที่ติดตํอกัน จึงได๎ท าการเปรียบเทียบข๎อมูล พ้ืนฐานและ
อัตราก าลังทั้งสองเทศบาลเพื่อน ามาประกอบการก าหนดต าแหนํงพนักงาน ลูกจ๎าง ดังนี้ 
 

รายละเอียด เทศบาลต าบลหนองหาร เทศบาลต าบลเจดีย์แมํครัว หมายเหตุ 
ขนาดเทศบาล กลาง กลาง  
พ้ืนที่ 28.28 ตร.กม. 58.75  
จ านวนประชากร 4,685 คน 7,872 คน  
รายได๎ ปี 2561  30,976,669 บาท 36,000,000 บาท  
สํวนราชการ 3 สํวน 5 สํวน  
จ านวนข๎าราชการ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

-  

 
 

10 คน 
1 คน 
3 คน 

12 คน 
รวม 21 คน  

 
 

14 คน 
- 

4 คน 
11 คน 

รวม 29 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   กองคลัง 
   ข๎าราชการ  
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป  

 
3 คน 
1 คน 
- คน  
3 คน 

รวม 7 คน 

 
6 คน 
- 

1 คน 
- 

รวม 7 คน 

 

   กองช่าง 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

 
3 คน 
1 คน 
1 คน 
6 คน 

รวม  11 คน 

 
5 คน 

- 
2 คน 

- 
รวม 5 คน 

 

  กองการศึกษา 
  ข๎าราชการ 
  พนักงานครูเทศบาล 
  พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
  พนักงานจ๎างทั่วไป 

  
- ไมํมี - 

 
5 คน 

14 คน 
11 คน 
3 คน 

รวม  33 คน 
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ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ     
สิ่งแวดล้อม 
ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป 

 
 

-ไมํมี- 

 
 

3 อัตรา 
- 

1 คน 
1 คน 

รวม 5 คน 

 

  
3.4  ก าหนดความต๎องการพนักงานในเทศบาลต าบลหนองหาร โดยให๎หัวหน๎าสํวนราชการเข๎ามามีสํวนรํวม 

เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต๎องการในการใช๎พนักงานจ๎างให๎ตรงกับภารกิจและอ านาจหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ      
อยํางแท๎จริง และต๎องค านึงถึงโครงสร๎างสํวนราชการ และจ านวนข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ าในเทศบาลต าบลหนองหาร
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง โดยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-
2563) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองหาร ที่ 369/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ดังนี้  นางสุพิศ         
เถียรทิม  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร เป็นประธานกรรมการ    นายวีระชัย  กระตํายทอง ปลัดเทศบาลต าบล
หนองหาร เป็นกรรมการ นายเอกลักษณ์  ตนยอม ผู๎อ านวยการกองชํ าง เป็นกรรมการ  นางสาวทัศนีย์   แก๎วยัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  เป็นกรรมการ         
นางกัณฐิรัศม์ิ    วงค์ค าปัน  นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ   
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง จ านวนต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให๎เหมาะสมกับโครงสร๎างสํวนราชการของเทศบาลต าบลหนองหาร 
ประกอบด๎วย 
                         3.5.1 ส านักปลัดเทศบาล 
        พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
         - คนตกแตํงสวน       จ านวน  1 อัตรา 
         - คนตกแตํงสวน    จ านวน  1 อัตรา 
         - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จ านวน  1 อัตรา 
         พนักงานจ๎างทั่วไป 

- พนักงานดับเพลิง    จ านวน  1 อัตรา 
-  ภารโรง     จ านวน  1 อัตรา  
- คนงานทั่วไป    จ านวน  6 อัตรา  
- ผู๎ดูแลเด็ก    จ านวน  4 อัตรา 

โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด๎านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การทํองเที่ยว ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด๎านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

     3.5.2 กองคลัง 
      พนักงานจ๎างทั่วไป 

- คนงานทั่วไป   จ านวน  3  อัตรา 
  โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร ด๎านเศรษฐกิจ  การลงทุน 
และการทํองเที่ยวด๎านการพัฒนาคนและสังคม ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  
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       3.5.3 กองชําง 
        พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
        - ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา    จ านวน  1  อัตรา 
        พนักงานจ๎างทั่วไป 
        - คนงานทั่วไป    จ านวน  6  อัตรา 
  โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ด๎าน
เศรษฐกิจ การลงทุน และการทํองเที่ยว ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ด๎านการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี   โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละ 
40  ของงบประมาณรายจํายประจ าปี ดังนี้ 

       3.6.1 ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณรายจําย จ านวน 30,976,669 บาท  
                 ภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร๎อยละ 33.21 
       3.6.2 ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายจําย จ านวน 32,525,502 บาท 
                 ภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร๎อยละ 32.71 
       3.6.3 ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจําย จ านวน 34,151,777 บาท  
       ภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร๎อยละ 31.99  

  3.5 ให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างทุกคนได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ อยํางน๎อยปีละ  1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให๎การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี ของเทศบาลต าบลหนองหาร   มีความครบถ๎วน  เทศบาล

ต าบลหนองหาร    สามารถด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบล  วํามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต๎องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  
ดังนี้    
   สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต๎องการของประชาชน  โดยแบํงออกเป็น ด๎านตําง ๆ  ดังนี้ 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมขนสํงไมํสะดวก เนื่องจากถนนบางสํวนเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบํอ 
        ในฤดูฝน  เป็นฝุุนในฤดูแล๎ง 
1.2  มีโทรศัพท์สาธารณะไมํเพียงพอ เนื่องจากพ้ืนที่อยูํนอกเขตการให๎บริการโทรศัพท์ 
1.3  ไฟฟูาสาธารณะไมํเพียงพอ งบประมาณของเทศบาลมีน๎อย คําใช๎จํายสูงการไฟฟูาไมํได๎ 
        สนับสนุนงบประมาณ  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว  
     2.1  การประกอบอาชีพในหมูํบ๎าน     
                  - ขาดความรู๎โอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการประกอบ   
อาชีพต๎องอาศัยงบประมาณ ท าให๎อบรมไมํคลอบคลุมทุกอาชีพ 
               - ขาดการรวมกลุํมอาชีพ เนื่องจากประชากรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
         2.2  การพัฒนาความรู๎ด๎านการเกษตรให๎กับประชาชนในพื้นที่ยังไมํทั่วถึง 
               2.3 ผลผลิตการเกษตรกรตกต่ า ผลิตผลออกมามากเกินความต๎องการของตลาด ราคาถูก 
 



17 

 

3. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
       3.1  ขาดแหลํงข๎อมูลขําวสารด๎านสาธารณสุข และการบริการด๎านสุขอนามัย เนื่องจากในเขตเทศบาลไมํ
มีสถานีอนามัยและบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 
              3.2 มีการแพรํระบาดของยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีแรงงานตํางด๎าวเข๎ามา
ท างานเพ่ิมมากขึ้น   ประกอบกับการมั่วสุมของกลุํมวัยรุํน และผู๎ที่วํางงาน 
            3.3  การให๎บริการสุขภาพของผู๎สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการไมํทั่วถึง 
          3.4  การปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ/โรคระบาด/โรคอุบัติใหมํ/โรคอุบัติซ้ ายังขาดความตํอเนื่อง 

4.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.1  ขาดระบบประปาเพ่ือการอุปโภคไมํเพียงพอเนื่องจากต๎องใช๎งบประมาณในการกํอสร๎างสูง 
              4.2  แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน การท าเกษตรกรรมต๎องอาศัยแหลํงน้ าจากชลประทานเทํานั้น 

5.  ปัญหาด้านการพัฒนาคน และสังคม  
5.1  การขาดแหลํงข๎อมูลขําวสาร 

        5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
        5.3  ขาดสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
     6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               6.1   ดินเสื่อมคุณภาพ เกษตรจะท าไรํปลูกพืชตลอดทั้งปี จะไมํมีการบ ารุงดิน 
          6.2  การลักลอบตัดไม๎ท าลายปุาของประชาชน เพ่ือบุกรุกพ้ืนที่ท ากิน และเพ่ือน ามาเผาถํานประกอบ 
อาชีพ   
               6.3  เกิดหมอกควันจากการเผาตอซังข๎าวและลักลอบเผาปุาของประชาชนที่อาศัยหาของปุา การเผา
เพ่ือให๎เห็ดขึ้น  

7.  ปัญหาการบริหารและการจัดการของเทศบาลต าบลหนองหาร 
              7.1  ความเข๎มแข็งขององค์กรภาคประชาชน ขาดการรวมกุลํมเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งอยํางตํอเนื่อง 
       7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมํเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีอยูํอยํางจ ากัด 
           7.3  ครุภัณฑ์ส านักงานไมํเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณมีอยูํอยํางจ ากัด  
การแก๎ไขปัญหาและความต๎องการของประชาชน 

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  ขุดลอกคลอง  ,สร๎างสะพาน คสล. ,  วางทํอระบายน้ า 
        1.2  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
        1.3  ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
        2.1  จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
        2.2  ฝึกอบรมความรู๎  ด๎านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
        2.3  สนับสนุนเงนิทุนพร๎อมอุปกรณ์ 

   2.4  ให๎ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
   2.5   สํงเสริมกลุํมอาชีพตําง  ๆ 
 3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 

         3.1  ฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางโภชนาการอนามัยแมํ และเด็ก 
         3.2  ให๎ความรู๎ด๎านสุขศึกษา 
         3.3  ให๎มีการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   
       3.4 ให๎มีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคระบาด , โรคติดตอํ,โรคอุบัติใหมํ, โรคอุบัติซ้ า 
         3.4  ต๎องการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ 
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        4. ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
             4.1  ให๎มีการขุดลอกคลองสํงน้ า และก าจัดวัชพืช 

       4.2  ให๎มีการขยายเขตประปาหมูํบ๎าน กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านขนาดใหญํ 
        5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
          5.1  ฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพ  มีศูนย์ข๎อมูล   ห๎องสมุดชุมชน 

  5.2  ให๎ความรู๎ด๎านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
        5.3  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
          5.4   ฟื้นฟูและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     5.5  จัดสร๎างสถานที่ออกก าลังกาย และปรับปรุงที่สาธารณะเป็นที่พักผํอนหยํอนใจ 
         6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
           6.1  รณรงค์ให๎ความรู๎ในการไมํทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ 
             6.2  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
             6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

       6.4  สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 
   7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาลต าบล 

           7.1 จัดประชุมประชาคมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค์กรภาคประชาชน  กลุํมสตรี, กลุํมอาสาอ่ืนๆ 
    7.2 จัดหาบุคลากรให๎เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
           7.3 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานให๎เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 การพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหารนั้น เป็นการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการรํวมคิด
รํวมแก๎ไขปัญหารํวมสร๎างรํวมจัดท าสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหารให๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นในทุกด๎าน การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหารจะสมบูรณ์ได๎ จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือ
ของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรํวมกันแก๎ไขปัญหาและความเข๎าใจในแนวทางแก๎ไขปัญหากันอยํางจริงจัง
 เทศบาลต าบลหนองหารยังได๎เน๎นให๎คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของประชากร    
นอกจากนั้นยังได๎ เน๎นการสํงเสริม และสนับสนุนให๎การศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่จะเป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สํวนด๎านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน๎นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท๎องถิ่น และยังจัดให๎ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสํวนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจ     หน๎าที่ของเทศบาล     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2542 และรวบรวม
กฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช๎เทคนิค SWOT เข๎ามาชํวย ทั้งนี้เพ่ือให๎ทราบวําเทศบาลต าบลมีอ านาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไป
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส อุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  เทศบาลต าบลหนองหาร ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล   และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให๎ตรงกับสภาพปัญหา   
โดยสามารถก าหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น 7 ด๎าน ซึ่งภารกิจดังกลําวถูกก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2542 ดังนี้ 
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5.1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
(1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า  (มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2)    
      มาตรา 51 (8) ) 
(2) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  (มาตรา 16 (17)) 
(5) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28) ) 
(6) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 

              สิ่งปฏิกูล  (มาตรา 50 (3) ) 
(7) ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7)) 

 4.2  ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา  (มาตรา 16 (9) มาตรา 50 (6) ) 
(2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 

         (มาตรา 16(10)) 
(3) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย (มาตรา 16(12)) 
(4) การจัดให๎มีการบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ (มาตรา 16 (13) ) 
(5) การสํงเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 

                          (6)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
5.3  ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

(1)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  (มาตรา 16(17)) 
(2)  การจัดให๎มีและควบคุมและฌาปนสถาน  (มาตรา  16(20) ) 
(3)  การรักษาความปอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ   

สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23) ) 
(4)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา 16 (27) ) 
(5)  การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) ) 
(6)  การรักษาความสงบเรียบร๎อย  การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ  ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30) ) 
     5.4  ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการทํองเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง    
           ดังนี้   

(1) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด  ทําเทียบเรือ  ทําข๎าม และที่จอด (มาตรา 16 (3)) 
(2) การสํงเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(3) การพาณิชย์กรรมและการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
(4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (มาตรา 16 (21)) 
(5) การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ (มาตรา 16 (22) ) 

        5.5 ด๎านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง  
                 ดังนี ้
                 (1) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  (มาตรา 16 (18) ) 
                 (2) การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล๎อม (มาตรา 16 (27) ) 
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 5.6 ด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีภารกิจ  ที่เกี่ยวข๎อง  
                  ดังนี้ 
                 (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
                      (มาตรา 16(11)) 
          5.7  ด๎านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํวนราชการและองค์กรปกครอง 
                  สํวนท๎องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1) ) 
(2)  การสํงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน      

                                  (มาตรา 67(15) ) 
ภารกิจทั้ง  7  ด๎านตามที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแก๎ไขปัญหาของเทศบาลต าบล      
หนองหารได๎เป็นอยํางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยค านึงถึงความต๎องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ประกอบด๎วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหารของเทศบาล
ต าบลหนองหารเป็นส าคัญ 

การวิเคราะห์ SWOT  ของเทศบาลต าบลหนองหาร 
  เทศบาลต าบลหนองหารมีภาระหน๎าที่กว๎างขวางที่ต๎องด าเนินการ เชํน ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การจัดให๎บริการสาธารณะพ้ืนฐานแกํประชาชน ด๎านการพัฒนา และบริการระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของท๎องถิ่น ด๎านการศึกษา ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ต๎องการให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีมีความสุข และเพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่ได๎อยําง
ตรงกับความต๎องการมากที่สุด 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ การประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวการณ์คุกคาม 
หรือข๎อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายใน/ภายนอก ที่มีผลกระทบตํอการก าหนดต าแหนํงของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดยใช๎เทคนิค SWOT Analysis  พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล๎อมตําง ๆ ทั้งปัจจัยภายใน และ
ภายนอกของเทศบาลต าบลหนองหารดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength: S) 
1. พ้ืนที่เขตรับผิดชอบมีขนาดเล็ก เพียง 28.28 ตารางกิโลเมตร  หมูํบ๎านทั้งหมด 5 หมูํบ๎าน 

ระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคม อยูํในระดับ ดี 
2. ชุมชนมีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด๎านภาค ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม และมีการอนุรักษ์สืบทอดอยํางตํอเนื่อง 
3. ชุมชนมีภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถผลิตสินค๎าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได๎ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน เด็กรุํนใหมํ และประชากรในวัย

แรงงานที่มีฝีมือมากข้ึน 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งปุาไม๎ และน้ าในระบบชลประทาน 
6. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีสํวนรํวมในการพัฒนา และชํวยตรวจสอบ  การท างานของภาครัฐ 

โดยมีการรวมตัวเป็นกลุํมองค์กร 
7. ชุมชน และผู๎น ามีความเข๎มแข็ง และมีการด าเนินกิจกรรมระดับต าบลรํวมกันเป็นประจ า 
8. มีระบบการบริหารงานภายในที่ดี มีค าสั่งมอบหมายงาน แบํงหน๎าที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจ

ปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ พร๎อมที่จะปฏิบัติงานได๎ตลอดเวลา 
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9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีใช๎จัดการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการประมวลผลการแสดงผล
ลัพธ์ การท าส าเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือให๎ได๎สารสนเทศที่เหมาะสม และสามารถน าไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ได๎อยํางรวดเร็ว และทันตํอเหตุการณ์ 

 
จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ประชากรยังมีปัญหาความยากจน เนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกด๎าน 
2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยํางครบวงจร 
3. ขาดแคลนแรงงานในระดับลําง ต๎องพ่ึงพาแรงงานตํางถ่ิน 
4. มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการปลํอยพ้ืนที่ให๎รกร๎างวํางเปลําเป็น

ต๎นเหตุของการเกิดเพลิงไหม ๎
5. การด าเนินกิจกรรมของกลุํม องค์กรตําง ๆ ไมํตํอเนื่อง เนื่องจากขาดทักษะ และยึดเรื่อง

งบประมาณเป็นที่ตั้ง 
6. แผนที่วางไว๎กับการปฏิบัติจริงยังไมํสอดคล๎องกัน เนื่องจากบางครั้งต๎องยึดถือความเดือดร๎อน 

เรํงดํวนเฉพาะหน๎า 
7. อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ ไมํเพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 
8. เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานยังขาดการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู๎ในงานที่เป็นภารกิจรับผิดชอบ 

 
โอกาส (Opportunity: O) 
1. รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญกับการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ๎า โดยมีโครงการส าคัญหลาย

โครงการ เชํน OTOP กองทุนหมูํบ๎าน ฯลฯ ซึ่งหนํวยงานได๎ให๎การสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง 
2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว สร๎างรายได๎ให๎กับคนในพ้ืนที่ 
3. เส๎นทางคมนาคมของพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเส๎นทางคมนาคมหลักของจังหวัด สามารถเดินทางได๎

สะดวกรวดเร็ว และอยูํใกล๎กับตัวจังหวัด 
4. มีผู๎บริหารมีภาวะผู๎น า และสามารถประสานกับหนํวยงาน และองค์กรตําง ๆ ที่เป็นเจ๎าของ

งบประมาณ หรือโครงการที่จะสามารถแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนในพ้ืนที่ 
 

5. ชุมชน และองค์กรตําง ๆ มีความเข๎มแข็ง ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการ
ประสานงานระหวํางเทศบาล กับชุมชน และองค์กรตําง ๆ ในพ้ืนที่แล๎วปฏิบัติได๎ทันที มีแผนพัฒนาเทศบาลที่มาจาก
ประชาคมหมูํบ๎าน เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

6. เทศบาลต าบลหนองหารมีเว็บไซต์ของส านักงานสามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร กฎหมาย และ
ระเบียบตําง ๆ สามารถประชาสัมพันธ์งานในองค์กร และเป็นทางเลือกในการรับแจ๎งข๎อมูลตําง ๆ  จากประชาชนได๎
เป็นอยํางด ี

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threats: T) 
1. หนํวยงานมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณท่ีจะใช๎ในการพัฒนาแตํละปี 
2. ปัญหาความต๎องการบางเรื่องที่เป็นความต๎องการของประชาชน เทศบาลไมํสามารถด าเนินการ 

หรือสนับสนุนได๎ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ ข๎อกฎหมาย 
3. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานของภาคราชการ และท๎องถิ่น 
4. ประชาชนบางสํวนยังไมํเข๎าใจสิทธิ และหน๎าที่ของตนเอง 
5. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลหนองหาร (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภมูิล าเนาอยูํในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกล๎เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผูห๎ญิงมากกวําผู๎ชายท าให๎การท างานละเอยีด 
   รอบครอบไมํมีพฤติกรรมเสี่ยงตอํการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู๎เพิม่เติมอยูเํสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคลํองตัว                  
โดยใช๎ความสมัพันธ์สํวนตัวได ๎
 

จุดอ่อน   W 
1. บางสํวนมีความรูไ๎มสํอดคล๎องกับภารกิจของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดสํวนตัวมากกวําหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต๎องของทางราชการ 
3. มีภาระหนีส้ิน 

 

โอกาส   O 
1. มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนท าให๎เกิดความ
รํวมมือในการท างานงํายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดต๎ลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหารและการท างานใน
ฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. สํวนมากมีเงินเดือน/คําจ๎างน๎อย รายได๎                           
ไมํเพียงพอ 
2. ระดับความรู๎ไมํเหมาะสมสอดคล๎องกับ 
ความยากของงาน 
3. พ้ืนท่ีกว๎างท าให๎บุคลากรที่มีอยูไํมํพอให๎บริการ 
4. มีความก๎าวหน๎าในวงแคบ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลหนองหาร (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมํต๎องการย๎าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได ๎
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหารและการ 
    ท างานในฐานะตัวแทน 
4. มีการสํงเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให๎โอกาสในการพัฒนาและสํงเสริมความก๎าวหน๎าของ
บุคลากรภายในองค์กรอยํางเสมอภาคกัน 
6. สํงเสริมใหม๎ีการน าความรู๎และทักษะใหมํ ๆ               
ที่ได๎จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเ๎ฉพาะด๎านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนท่ีพัฒนากว๎าง ปัญหามากท าให๎บางสายงานมี
บุคลากรไมํเพยีงพอหรือไมมํ ี
3. อาคารส านักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาต าบล 
หนองหารด ี
2. มีความคุ๎นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูํกระจายทั่วเขตเทศบาลต าบล 
หนองหารท าให๎รู๎ สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดด๎ ี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ปรญิญาตรี /ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น 
5. ผู๎บริหารและผู๎บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน
การชํวยให๎บุคลากรบรรลุเปาูประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุํมพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนนิการทางวินัยเป็นไปได๎
ยากมักกระทบญาติพี่น๎อง 
2. ขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญบางสายงานความรู๎ที่มี
จ ากัดท าให๎ต๎องเพิ่มพูนความรู๎ให๎หลากหลายจึงจะท างาน
ได๎ ครอบคลุมภารกิจองเทศบาล 
3. งบประมาณด๎านการพัฒนาบุคลากรน๎อยเมื่อ
เปรียบเทยีบกับพ้ืนท่ี จ านวนประชากร                          
และภารกิจ 
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จากการวิเคราะห์ SWOT ข๎างต๎น ในสํวนของ จุดแข็ง และโอกาส เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยทั้งภายใน 
และภายนอก องค์กร จะเห็นได๎วําเทศบาลต าบลหนองหาร มีข๎อได๎เปรียบตํอการพัฒนา เนื่องจากที่ตั้งของพ้ืนที่ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การขยายตัวของเมือง  แหลํงธุรกิจ ร๎านค๎า มีการจัดเก็บภาษีได๎เพ่ิมมากขึ้นทุกปี มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีกลุํมกิจกรรมที่หลากหลายมีหนํวยงานภายนอกที่เอ้ือตํอการพัฒนา
ของเทศบาล 

ในสํวนของจุดอํอน และอุปสรรค ของต าบลหนองหารไมํได๎เป็นปัญหาที่ท าให๎การพัฒนาหยุดชะงัก 
แตํเป็นปัญหาที่เทศบาลต๎องก าหนดแนวทางแก๎ไข พัฒนา โดยค านึงถึงสภาวะแวดล๎อมตําง ๆ ที่กํอเกิดปัญหา และ
อุปสรรคตํอการพัฒนา โดยน าจุดแข็ง และโอกาสที่มีอยูํมาปรับใช๎ หรือสนับสนุนในการแก๎ไขปัญหา และวาง
แผนพัฒนา องค์กรให๎ทันสมัยให๎บริการประชาชนได๎ท่ัวถึง และท าให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตํอไป 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลต าบลจะด าเนินการ  
   ภารกิจหลัก 

1. จัดให๎มกีารปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2. จัดให๎มีการสํงเสริมการฝึกอบรมอาชีพ  เพ่ือแก๎ไขปัญหาความยากจน 
3. จัดให๎มสีํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู๎ด๎อยโอกาส 
4. จัดให๎มกีารสํงเสริมการศึกษา 
5. จัดให๎มกีารสาธารณสุข 
6. จัดให๎มกีารจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
7. สํงเสริมการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
8. จัดให๎มกีารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ภารกิจรอง 
      1. สํงเสริมให๎มีการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
      2. สํงเสริมให๎มกีารฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี 
      3. สํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
      4. สํงเสริมให๎มกีารวางแผน  การสํงเสริมการลงทุน  
      5.  สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

เทศบาลต าบลหนองหาร ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น  3  กองได๎แกํ  ส านักปลัด       
กองคลัง  และกองชําง  และก าหนดกรอบอัตราก าลังข๎าราชการ จ านวนทั้งสิ้น 16 อัตรา ลูกจ๎างประจ า จ านวน 3 
อัตรา พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา พนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 19 อัตรา รวมก าหนดเกี่ยวกับบุคลากร
ทั้งสิ้น จ านวน   42  อัตรา แตํเนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหารมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากใน
สํวนของส านักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองชําง  และจ านวนบุคลากรที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติภารกิจให๎
ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต๎องขอก าหนดต าแหนํงขึ้นใหมํ โดยเป็น
ข๎าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ๎างปี 2561 จ านวน 1 อัตรา ปี 2562 จ านวน 2 อัตรา ปี 2563 จ านวน - 
อัตรา  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและแก๎ไขปัญหาการบริหารงานภายในสํวนราชการของเทศบาลต าบล
หนองหาร และมีความจ าเป็นต๎องลดจ านวนข๎าราชการ ในส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา  เนื่องจากมีภารกิจ
และปริมาณยังไมํมากประกอบกับหากมีการก าหนดต าแหนํงที่มีความจ าเป็นมากกวํา เทศบาลต าบลหนองหารสามารถ
มอบหมายให๎บุคลากรที่ปฏิบัติงานคล๎ายคลึงกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได๎ 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
      8.1   โครงสร้าง            
จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหารดังกลําว  เทศบาลต าบลหนองหารมีภารกิจ  อ านาจหน๎าที่ที่จะต๎องด าเนินการ
แก๎ไขปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ  
ดังนี้ เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย รายงานขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี สรุปได๎ดังนี้   
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
ปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
ส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 

       หวัหน๎าฝุายอ านวยการ ระดับต๎น 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานกิจการสภา 
3. งานการเจ๎าหน๎าที่ 

   4. งานนโยบายและแผน 
   5. งานนิติการ 
   6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7. งานพัฒนาชุมชน 
   8. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 
       หวัหน๎าฝุายอ านวยการ ระดับต๎น 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานกิจการสภา 
3. งานการเจ๎าหน๎าที่ 

   4. งานนโยบายและแผน 
   5. งานนิติการ 
   6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7. งานพัฒนาชุมชน 
   8. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

 กองคลัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น) 
  1. งานการเงินและบัญชี 
  2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎  
  3. งานพัสดุ  
  4.  งานธุรการ 

กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 

(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
        หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง ระดับต๎น 
   1.  งานกํอสร๎าง 
   2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.  งานสาธารณูปการ 
   4.  งานธุรการ    

 กองคลัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น) 
  1. งานการเงินและบัญชี 
  2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎  
  3. งานพัสดุ  
  4.  งานธุรการ 

กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 

(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
        หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง ระดับต๎น 
   1.  งานกํอสร๎าง 
   2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.  งานสาธารณูปการ 
   4.  งานธุรการ    
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
      ตามข๎อ 8.1  เทศบาลต าบลหนองหาร  ได๎วิเคราะห์ก าหนดต าแหนํงจากภารกิจที่จะด าเนินการในแตํละสํวน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวําปริมาณงานในแตํละสํวนราชการมีเทําใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงใด จ านวนเทําใด ในสํวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให๎คุ๎ มคํา   
ตํอการใช๎จํายงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – 2563  
  

 
 

สํวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดวํา
จะต๎องใช๎ในชํวงระยะเวลา 

3 ปีข๎างหน๎า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
๑ 1 ๑ ๑ - - -  

1. ส านักงานปลัดเทศบาล (01) 
หวัหน๎าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 
๑ 1 ๑ ๑ - - -  

หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 

๑ 1 ๑ ๑ - - - วํางรอสรรหา 

นิติกร ปก/ชก ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก ๑ 1 1 ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก ๑ 1 1 ๑ - - -  

นักวิชาการศึกษา ปก/ชก ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก  ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

คร ู(ค.ศ.1) ๑ 1 ๑ ๑ - - - กรม 

เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปง/ชง)  

- - 1 1 - +1 - ก าหนดใหมํ 

(ลูกจ้างประจ า) 
 เจ๎าพนักงานธุรการ 

๑ 1 ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 คนตกแตํงสวน ๑ 

๑ 1 ๑ ๑ - - -  

คนตกแตํงสวน ๒ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
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พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานดับเพลิง ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

 ภารโรง ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป ๑ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป ๒ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป ๓ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป ๔ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป ๕ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานทั่วไป 6 - 1 1 1 +1 - - ก าหนดใหมํ 

ผู๎ดูแลเด็ก (1)*** ๑ 1 ๑ ๑ - - - กรม 
ผู๎ดูแลเด็ก (2) ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
ผู๎ดูแลเด็ก (3) ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
ผู๎ดูแลเด็ก (4) 1 1 1 1 - - - วํางรอสรรหา 

      2.กองคลัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานคลัง) ระดับต๎น 
๑ 1 ๑ ๑ - - -  

1.1  งานการเงินและบัญชี               
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
(ลูกจ๎างประจ า) 

 
๑ 
 

 

 
1 
 
 

 
๑ 
 
 

 
๑ 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 

1.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎      
- เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   
ปง/ชง          

 
๑ 
 
 

 
1 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

         - คนงานทั่วไป 7 1 1 1 1 - - -  

     ๑.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน        
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก                            

 
๑ 

 
1 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

         - คนงานทั่วไป 8 1 1 1 1 - - -  

   1.4 งานธรุการ 
        - คนงานทั่วไป 9 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

      ๓.กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง                              

(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
๑ 1 ๑ ๑ - - -  
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  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

-หัวหน๎าฝุายแบบแผน และกํอสร๎าง 
ระดับต๎น 

๑.๑ งานกํอสร๎าง 
      - นายชํางโยธา  ปง/ชง   
      - คนงานทั่วไป 10 
      - คนงานทั่วไป 11                                                                        

 
 

๑ 
 
 

1 
1 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
1 

 
 

๑ 
 
 

1 
1 
1 

 
 

๑ 
 
 

1 
1 
1 

 
 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
วํางรอการสรรหา 

๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  ชํางโยธา  (ลูกจ๎างประจ า) 
       - คนงานทั่วไป 12 
       - คนงานทั่วไป 13 

  
๑ 
1 
 - 

  
1 
1 
- 

  
๑ 
1 
1 

  
๑ 
1 
1 

  
- 
- 
- 

 
 - 
- 

+1 

 
- 
- 
- 

 
 
 
ก าหนดใหมํ 

๑.๓ งานสาธารณูปโภค                                               
- ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา                                 
- คนงานทั่วไป 14                                 

 
๑ 
๑ 

 
1 
1 

 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๑ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
วํางรอสรรหา 

๑.๔ งานธุรการ 
      - คนงานทั่วไป 15  

 
1  

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 42 43  45 45 +1 +2 -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์แทนอื่น 

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน 
และ ปจต. รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ๎งถ่ิน 
ระดับกลาง) 

1 43,300+ 
14,000 

687,600 19,560 19,560 19,860 

 
    1) ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร มีอัตราก าลัง ปัจจบุัน จ านวน 15 ต าแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน 
และ ปจต. 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มข้ึน 

2561 2562 2563 

1. หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับตน๎) 

1 24,490 + 
3,500 

335,880 11,760 11,880 12,240 

2. หัวหน๎าฝุายอ านวยการ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน๎) 

1 393,600+ 
18,000 

411,600 13,620 13,620 13,620 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปก/ชก 

1 22,600 275,760 8,760 9,240 9,480 

4. บุคลากร ปก/ชก 1 28,030 336,360 12,960 13,320 13,440 
5. นิติกร ปก/ชก 1 24,970+ 

4,500 
353,640 12,000 12,120 12,600 

6. นักพัฒนาชุมชน   ปก/ชก 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 
7. นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 1 22,600 275,760 8,760 9,240 9,480 
8 นวก.สาธารณสุข ปก/ชก 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 
9 ครู คศ.1 1 17,910 214,920 9,360 9,840 9,720 

10. เจ๎าพนักงานธุรการ (ลูกจา๎งประจ า) 1 14,570 174,840 6,840 6,960 7,440 
11. คนตกแตํงสวน (ภารกิจ) 1 12,180 146,160 5,880 6,120 6,360 
12. คนตกแตํงสวน (ภารกิจ) 1 11,840 142,440 5,760 6,000 6,240 
13. พนง.ขับเคร่ืองักรกลขนาดเบา 1 11,520 138,240 5,520 5,760 9,000 
14. พนักงานดับเพลงิ (ทั่วไป) 1 9,000 108,000 - - - 
15. ภารโรง (ทั่วไป) 1 9,000 108,000 - - - 
16 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 1 9,000 108,000 - - - 
17 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 2 1 9,000 108,000 - - - 
18 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 3  1 9,000 108,000 - - - 
19 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 4 1 9,000 108,000 - - - 
20 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 5 1 9,000 108,000 - - - 
21 ผู๎ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1*** 1 9,000 108,000 - - - 
22. ผู๎ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 1 9,000 108,000 - - - 
23. ผู๎ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 3 1 9,000 108,000 - - - 
24. ผู๎ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 4 1 9,000 108,000 - - - 
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1) ปี 2561 มีความต๎องการก าหนดต าแหนํง คนงานทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เพ่ิมขึ้น 1 ต าแหนํง 
1 อัตรา จึงวิเคราะห์ภารกิจและอัตราก าลัง ปริมาณงาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหนํง ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหาร : Strategic objective 
                ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหารที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข๎องกับ (6) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล ข๎อ 5.5 ด๎านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมมีภารกิจที่เกี่ยวกับ (1) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม          
มีผู๎ปฏิบัติงานด๎านนี้เพียงคนเดียว คือ นักวิชาการสาธารณสุข งานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีจ านวนมาก ท าให๎งานลําช๎า 
ประกอบการขยายตัวของชุมชนบ๎านเอ้ืออาทรมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ประชากรที่เข๎ามาอาศัยเพ่ิมจ านวน การแพรํระบาด
ของโรคติดตํอที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีเพ่ิมมากขึ้น หากไมํมีการระงับได๎ทันทํวงทีอาจเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 1.2 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure 
       เนื่องจากงานด๎านสาธารณสุข มีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งเป็นข๎าราชการ ต าแหนํง นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 
1 อัตรา หากจะมีการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นควรจะเป็นต าแหนํงพนักงานจ๎าง ซึ่งมีคําตอบแทนทั้งปี จ านวน 
108,000  บาท คําครองชีพ 12,000 บาท และประกันสังคม 6,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมคําใช๎จํายทั้งปี จ าน วน 
126,000 บาท ซึ่งถือวําเป็นคําใช๎จํายตํอคนต่ ากวําที่จะเพ่ิมจ านวนข๎าราชการซึ่งมีขั้นเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จ านวน 
6%  ดังนั้น เห็นวําก าหนดต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง คนงานทั่วไป เพ่ือชํวยเหลืองานสาธารณสุข มีความ
เหมาะสมแล๎ว  
 1.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ : Full Time Equivalent 
       การวิเคราะห์ปริมาณงานโดยใช๎การค านวณกับงานที่ปฏิบัติจริงโดยมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มาก 
ประกอบกับเป็นงานที่ต๎องอาศัยทักษะ และความรู๎  

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่
ใช๎ 

ปริมาณ
งาน 

เวลาทั้งหมด จ านวนทั้งหมด
1,380x60 

1 งานธุรการ งานสารบรรณ พิมพ์เอกสาร
แผนงานโครงการด๎านงานสาธารณสุขและ
การสํงเสริมสุขภาพ ท าเอกสารเบิกจําย
งบประมาณ 

60 254 15,240 15,240 
82,800 
=0.18  

 
2 งานสุขาภิบาล/งานใบอนุญาตประกอบ

กิจการและงานอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
180 144 25,920 =0.31 

3 งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคัด
แยกขยะมูลฝอย จัดเก็บขยะอันตราย การทิ้ง
ขยะในที่สาธารณะขยะตกค๎างในพ้ืนที ่

240 96 23,040 =0.28 

4 ด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริม
สุขภาพประชาชน  

480 10 4,800 =0.06 

5 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  480 12 5,760 =0.07 
6 งานปูองกันควบคุมโรคติดตํอ เชํน โรคความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง อ๎วน   
240 200 48,000 =0.58 

7 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ เชํน งานคณะกรรมการ 
งานโครงการและแผนงาน งานงบประมาณ 

180 36 6,480 =0.08 
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่
ใช๎ 

ปริมาณ
งาน 

เวลาทั้งหมด จ านวนทั้งหมด
1,380x60 

8 งานข๎อมูลขําวสาร และการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพรํกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพ
เพ่ือประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐาน
การสาธารณสุขในชุมชน 

60 96 5,760 =0.07 

9 ติดตํอประสานงานให๎ค าแนะน าและตอบ
ปัญหา 
แก๎ไขปัญหา ชี้แจงเรื่องตําง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน๎าที่ 

30 144 4,320 =0.05 

10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

60 96 5,760 =0.07 

 
1.4 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง : Driver 

                 จากการค านวณปริมาณงานจากข๎อ 1.3 ได๎จ านวนอัตราก าลังในการประกอบการขอก าหนดต าแหนํงได๎
ทั้งสิ้น 1.75 คน เทศบาลต าบลหนองหารต๎องการเพ่ิมอัตราก าลัง จ านวน 1 อัตรา เป็นพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง 
คนงานทั่วไป  เพราะงานสาธารณสุขมีต าแหนํง นักวิชาการสาธารณสุขระดับช านาญการ ปฏิบัติงานอยูํ 1 อัตรา      
ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน๎นการใช๎ความรู๎ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ 
งานที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความตํอเนื่องในการท างาน ซึ่งเป็นระดับที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติการ  ด๎านการวางแผน ด๎านการบริการ  เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหารได๎สูงสุด  และสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว และทั่วถึง  จึงก าหนด
ต าแหนํงพนักงานจ๎างเพ่ือชํวยเหลือ สนับสนุนงานด๎านสาธารณสุขและรํวมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและเทศบาลต าบลหนองหาร เป็นการปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มีก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดแนํนอนตามความจ าเป็นของภารกิจ หรือมีการจ๎างในระบบสัญญาจ๎างและตํอสัญญาจ๎าง
ได๎ 

1.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยูํปัจจุบัน : Benchmark 
รายละเอียด ตามแผนอัตราก าลัง ที่ปฏิบัติงานจริง 

  ปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

-  

1 คน 
 

9 คน 
1 คน 
3 คน 

11 คน 
รวม 20 คน  

1 คน 
 

8 คน 
1 คน 
3 คน  

11 คน 

   กองคลัง 
   ข๎าราชการ  
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป  

 
3 คน 
1 คน 
- คน  
3 คน 

รวม 7 คน 

 
3 
1 
- 
3 
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รายละเอียด ตามแผนอัตราก าลัง ที่ปฏิบัติงานจริง 
   กองช่าง 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

 
3 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 

รวม  10 คน 

 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 

 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักปลัดเทศบาลมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลต าบล
หนองหาร และราชการที่มิได๎ก าหนดเป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับ
และเรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลต าบลหนองหารให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติการของเทศบาลต าบลหนองหาร ซึ่งแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย 9 งาน ในสํวนของงานสาธารณสุข
ที่ขอก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมขึ้น 1 ต าแหนํง หากเทียบกับเทศบาลต าบลเจดีย์แมํครัวมีสํวนราชการคือกองสาธารณสุข
และมีเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน แตํเทศบาลต าบลหนองหารอยูํในสํวนราชการส านักปลัด และมีผู๎ปฏิบัติงาน
อยูํเพียงคนเดียว และภารกิจหลักของเทศบาลต าบลหนองหารเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเป็นงานที่ต๎องท า และเรํงดํวน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสะท๎อนความเหมาะสมของอัตราก าลังในปัจจุบัน ควรปรับเพิ่มอัตราก าลัง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
คําตอบแทน 

  
รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1 คนงานทั่วไป  (ทัว่ไป)  1 9,000 108,000 - - - 

2) ปี 2562 มีความต๎องการก าหนดต าแหนํง เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เพ่ิมขึ้น 1 ต าแหนํง 1 อัตรา จึงวิเคราะห์ภารกิจและอัตราก าลัง ปริมาณ
งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหนํง ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหาร : Strategic objective 
                ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหารที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย (5) การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการขับเคลื่อนองค์กรให๎สามารถ
ด าเนินงานให๎บรรลุประสงค์ที่ตั้งไว๎ จากพ้ืนที่ 28.28 ตร.กม.พ้ืนที่การปกครอง 5 หมูํบ๎านที่เทศบาลต าบลหนองหาร
รับผิดชอบ ประกอบกับใกล๎กับมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ท าให๎มีการขยายตัวของหอพัก บ๎านจัดสรร การเจริญเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุนที่เป็นไปอยํางรวดเร็ว ทั้งเป็นแหลํงรวมของกลุํมคน รวมทั้งประชากรแฝงทั้ง
หลากหลายอาชีพ ทั้งคนไทยและตํางชาติ ดังนั้นงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยซึ่งมีภารกิจด๎านการให๎บริการ
ประชาชน เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ การรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน ดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให๎สามารถด าเนิน
ชีวิตในชุมชนได๎อยํางมีความสุข     
 2.2 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure 
       เนื่องจากงานด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
หากจะมีการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นควรจะเป็นต าแหนํงพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นการก าหนดต าแหนํงให๎สอดคล๎อง
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กับหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ต๎องใช๎บุคลากรซึ่งมีความรู๎ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน จะมีภาระ
คําใช๎จํายตํอปี โดยค านวณจากอัตราก าลังวําง  เงินเดือนจ านวน 297,,900  บาท    และมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ิม
อีกปีละ 1 ขั้น เป็นอยํางน๎อย  
 2.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ : Full Time Equivalent 
       การวิเคราะห์ปริมาณงานโดยใช๎การค านวณกับงานที่ปฏิบัติจริงโดยมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มาก 
ประกอบกับเป็นงานที่ต๎องอาศัยทักษะ และความรู๎  

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่
ใช๎ 

ปริมาณ
งาน 

เวลาทั้งหมด จ านวนทั้งหมด
1,380x60 

1 การท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

60 180 10,800 10,800 
82,800 
=0.13 

2 งานอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

60 230 13,800 =0.17 

3 งานประจ าศูนย์ อปพร. 60 230 13,800 =0.17 
4 งานชํวยเหลือและฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย 2,400 3 7,200 =0.017 
5 งานกู๎ชีพ-กู๎ภัย 180 230 41,400 =0.07 
6 งานรักษาความสงบเรียบร๎อยภายใน 480 5 2,400 =0.029 
7 งานติดตํอประสานงาน วางแผน มอบหมาย

งาน ควบคุม ตรวจสอบ 
60 230 13,800 =0.17 

8 งานบ ารุงรักษาซํอมแซมเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การดับเพลิง 

60 230 13,800 =0.17 

9 งานบ ารุงรักษาซํอมแซมเครื่องรถยนต์บรรทุก
น้ าเอนกประสงค ์

60 230 13,800 =0.17 

10 งานบ ารุงรักษารถกู๎ชีพ-กู๎ภัย 60 230 13,800 =0.17 
11 งานให๎ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก๎ไข

ติดตามประเมินผล และแก๎ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหนํวยงาน 

30 230 6,900 =0.08 

12 งานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย 60 230 13,800 =0.17 
 1.98 

 
2.4 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง : Driver 

                 จากการค านวณปริมาณงานจากข๎อ 2.3 ได๎จ านวนอัตราก าลังในการประกอบการขอก าหนดต าแหนํงได๎
ทั้งสิ้น 1.98 คน เทศบาลต าบลหนองหารต๎องการเพ่ิมอัตราก าลัง จ านวน 1 อัตรา เป็นพนักงานเทศบาล ต าแหนํง 
เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง จ านวน  1 อัตรา เนื่องจากเป็นการก าหนดต าแหนํงให๎สอดคล๎อง
กับหน๎าที่ที่มีความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น และต๎องใช๎บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน       
ซึ่งต๎องผํานการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิง  เป็นการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน๎นการใช๎ความรู๎
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็น   เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหารได๎สูงสุด   และสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว และท่ัวถึง    
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2.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยูํปัจจุบัน : Benchmark 
รายละเอียด ตามแผนอัตราก าลัง ที่ปฏิบัติงานจริง 

  ปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

-  

1 คน 
 

9 คน 
1 คน 
3 คน 

11 คน 
รวม 20 คน  

1 คน 
 

9 คน 
1 คน 
3 คน  

11 คน 

   กองคลัง 
   ข๎าราชการ  
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป  

 
3 คน 
1 คน 
- คน  
3 คน 

รวม 7 คน 

 
3 
1 
- 
3 

   กองช่าง 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

 
3 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 

รวม  10 คน 

 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 

 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักปลัดเทศบาลมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลต าบล
หนองหาร และราชการที่มิได๎ก าหนดเป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับ
และเรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลต าบลหนองหารให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติการของเทศบาลต าบลหนองหาร ซึ่งแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย 9 งาน ในสํวนของงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่ขอก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมขึ้น 1 ต าแหนํง   และภารกิจหลักของเทศบาลต าบลหนองหาร
เกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นงานที่ต๎องท า และเรํงดํวน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสะท๎อนความเหมาะสม
ของอัตราก าลังในปัจจุบัน ควรปรับเพิ่มอัตราก าลัง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน  

  
รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1 เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง/ชง  

1 297,900 108,000 - 297,900 12,000 
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2) กองคลังเทศบาลต าบลหนองหาร มีอัตราก าลังปัจจุบัน  ต าแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน+ 

ปจต 
รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1. ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหาร งาน
การคลัง ระดับตน๎) 

1 29,110+ 
3,500 

391,320 13,320 13,440 13,320 

2. เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎/ชง 1 18,810 225,720 9,240 9,360 9,960 
3. นักวิชาการพัสด ุ/ปก 1 21,880 262,560 8,640 8,880 9,000 
4. นักวิชาการเงินและบัญช ี

(ลูกจ๎างประจ า) 
1 19,410 232,920 7,560 7,680 9,840 

5 คนงานทั่วไป  1 9,000 108,000  -  -  - 
6 คนงานทั่วไป  1 9,000 108,000  -  -  - 
7 คนงานทั่วไป  1 9,000 108,000  -  -  - 

 ในชํวงปี 2561-2563 กองคลังไมํมีการเพ่ิมอัตราก าลังในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

3) กองช่างเทศบาลต าบลหนองหาร มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 5 ต าแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน+ 

ปจต. 
รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1. ผู๎อ านวยการกองชาํง (นักบริหาร งาน
ขําง ระดับตน๎) 

1 27,480+ 
3,500 

371,760 12,960 13,440 13,320 

2. หน.ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง 
(นักบริหารงานชาํง ระดบัต๎น) 

1 22,170+ 
1,500 

284,040 10,920 11,160 11,520 

3. นายชํางโยธา   ปง/ชง 1 297,900 297,900 297,900 9,720 9,720 
4. นายชํางโยธา (ลูกจ๎างประจ า) 1 16,960 203,520 8,640 7,440 7,200 
5. ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟาู (ภารกิจ) 1 9,400 138,200 7,230 7,440 7,200 
6. คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 9,000 108,000 - - - 
7. คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 9,000 108,000 - - - 
8. คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 9,000 108,000 - - - 
9 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 9,000 108,000 - - - 

3) ปี 2562 มีความต๎องการก าหนดต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง คนงานทั่วไป  งานกํอสร๎าง กองชําง  
เพ่ิมข้ึน 1 ต าแหนํง 1 อัตรา จึงวิเคราะห์ภารกิจและอัตราก าลัง ปริมาณงาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหนํง ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหาร : Strategic objective 
                ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหารที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข๎องดังนี้ (1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน้ าและทางระบายน้ า (2) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืน ๆ  (3) การสาธารณูปการ (4) การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยชองบ๎านเมือง (5) การควบคุมอาคาร (6) รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  

     กองชํางมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบการจัดท าข๎อมูลด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการกํอสร๎าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง การควบคุม การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง งานแผนงานด๎าน
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วิศวกรรมเครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตามคเครื่องจักร และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา 
การเบิกจํายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และท่ีได๎รับมอบหมาย 
 3.2 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure 
       เนื่องจากงานด๎านกํอสร๎าง มีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนรักงานเทศบาล ต าแหนํง นายชํางโยธา ปง/ชง 
จ านวน 1 อัตรา แตํยังไมํมีผู๎ด ารงต าแหนํง (วําง)  พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง คนงาน
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา หากจะมีการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นควรจะเป็นต าแหนํงพนักงานจ๎าง ซึ่งมีคําตอบแทนทั้งปี 
จ านวน 108,000  บาท คําครองชีพ 12,000 บาท และประกันสังคม 6,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมคําใช๎จํายทั้งปี 
จ านวน 126,000 บาท ซึ่งถือวําเป็นคําใช๎จํายตํอคนต่ ากวําที่จะเพ่ิมจ านวนข๎าราชการซึ่งมีขั้นเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
จ านวน 6%  ดังนั้น เห็นวําก าหนดต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง คนงานทั่วไป เพ่ือชํวยเหลืองานกํอสร๎ าง
เพ่ิมข้ึนอีก 1 อัตรา มีความเหมาะสมแล๎ว  
 3.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ : Full Time Equivalent 
       การวิเคราะห์ปริมาณงานโดยใช๎การค านวณกับงานที่ปฏิบัติจริงโดยมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มาก 
ประกอบกับเป็นงานที่ต๎องอาศัยทักษะ และความรู๎  

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่
ใช๎ 

ปริมาณ
งาน 

เวลาทั้งหมด จ านวนทั้งหมด
1,380x60 

1 ชํวยงานกํอสร๎างและบูรณะถนน งานกํอสร๎าง
และบูรณะสะพาน งานกํอสร๎าง งานปรับปรุง 
บูรณะและซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างสาธารณะ 

1,440 48 69,120 69,120 
82,800 
=0.835 

2 ชํวยงานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด๎าน
กํอสร๎าง การรวบรวม และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานด๎านกํอสร๎าง การควบคุมและการ
บ ารุงรักษาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

1,440 14 23,040 =0.278 

3 ชํวยงานส ารวจ ออกแบบ การท าข๎อมูลด๎าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการกํอสร๎าง งานควบคุมอาคารให๎
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

4,800 17 81,600 =0.985 

4 ชํวยงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบตําง ๆ 
งานการกํอสร๎างโดยได๎รับอนุญาตตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก๎ไขเพ่ิมเติมฯ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ชํวยงาน
ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
รวมถึงเรื่องร๎องเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ ในเขต
ท๎องที่เทศบาลต าบลหนองหาร 

480 26 12,480 =0.151 

5 ชํวยงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 240 12 2,880 =0.035 
6 ชํวยงานประเมินราคา งานควบคุมงาน

กํอสร๎างอาคาร 
480 6 2,880 =0.035 
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่

ใช๎ 
ปริมาณ

งาน 
เวลาทั้งหมด จ านวนทั้งหมด

1,380x60 
7. ชํวยงานรับแจ๎ง และรํวมแก๎ไขปัญหาเรื่อง

ร๎องเรียนเกี่ยวกับงานกํอสร๎าง ทางระบายน้ า 
และเรื่องอ่ืน ๆ ในเขตท๎องที่เทศบาลต าบล
หนองหาร ที่เก่ียวกับงานกํอสร๎าง 

480 6 2,880 =0.035 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด๎รับมอบหมาย 960 12 11,520 =0.139 
 2.493 

 
3.4 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง : Driver 

                 จากการค านวณปริมาณงานจากข๎อ 2.3 ได๎จ านวนอัตราก าลังในการประกอบการขอก าหนดต าแหนํงได๎
ทั้งสิ้น 2.493 คน เทศบาลต าบลหนองหารต๎องการเพิ่มอัตราก าลัง จ านวน 1 อัตรา เป็นพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง 
คนงานทั่วไป  จ านวน  1 อัตรา เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลหนองหารได๎สูงสุด  และสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว และทั่วถึง  จึงก าหนดต าแหนํง
พนักงานจ๎างเพ่ือชํวยเหลือ สนับสนุนงานด๎านกํอสร๎าง และรํวมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
เทศบาลต าบลหนองหาร เป็นการปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มีก าหนดระยะเวลาเริ่มต๎น
และสิ้นสุดแนํนอนตามความจ าเป็นของภารกิจ หรือมีการจ๎างในระบบสัญญาจ๎างและตํอสัญญาจ๎างได๎ 

3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยูํปัจจุบัน : Benchmark 
รายละเอียด ตามแผนอัตราก าลัง ที่ปฏิบัติงานจริง 

  ปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

-  

1 คน 
 

9 คน 
1 คน 
3 คน 

11 คน 
รวม 20 คน  

1 คน 
 

9 คน 
1 คน 
3 คน  

11 คน 

   กองคลัง 
   ข๎าราชการ  
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป  

 
3 คน 
1 คน 
- คน  
3 คน 

รวม 7 คน 

 
3 
1 
- 
3 

   กองช่าง 
   ข๎าราชการ 
   ลูกจ๎างประจ า 
   พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   พนักงานจ๎างทั่วไป 

 
3 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 

รวม  10 คน 

 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
5 คน 
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 การวิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงาน อัตราก าลังของกองชําง  มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการก าหนดต าแหนํง
พนักงานจ๎างทั่วไป เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือให๎การปฏิบัติการกิจดังกลําวให๎ส าเร็จ ลุลํวงด๎วยความเร็วถูกต๎องตาม
ระเบียบของทางราชการ และให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนผู๎รับริการจากเทศบาลต าบลหนองหาร จึงเห็นควร
เพ่ิมอัตราก าลัง จ านวน 1 ต าแหนํง สังกัดงานกํอสร๎าง กองชําง ดังนี้ 
  

ที่ ต าแหนํง จ านวน 
เงินเดือน  

  
รวม 

ขั้นที่เพิ่มข้ึน 
2561 2562 2563 

1 คนงานทั่วไป (ทัว่ไป) 1 9,000 108,000 - - - 
 
4) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้  
 

ที ่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. 30,976,669 บาท 32,525,502 บาท 34,151,777 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



38 

 

 กองคลัง 

นักบรหิารงานคลัง ระดับต้น 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

- งานพัสดุ 

- งานธุรการ 

กองช่าง 

นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น 

  - หัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและ 

     ก่อสร้าง ระดับต้น 

   - งานก่อสร้าง 

   - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   - งานสาธารณูปการ 

   - งานธุรการ 

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

                                                                                                        ปลัดเทศบาล 

                                                                                      (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

           
                               

           

 

      

                         ส านักงานปลัดเทศบาล 

                         นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับต้น 

                   -หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ ระดับต้น   

                    -  งานบริหารท่ัวไป 

                    -  งานกิจการสภา 

         -  งานการเจ้าหนา้ที ่

                    -  งานนโยบายและแผน 

                    -  งานนติกิาร 

                    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     - งานพัฒนาชุมชน 

                    - งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

                    - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  

  



 

 

    หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ  

     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน้)  

    หัวหน้าส านักปลัด  

     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน้) (1)  

                                                                      โครงสร้างส านกัปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวเิคราะห ์

นโยบายและแผน 

 

งานการเจ้าหนา้ที ่

 

งานนติกิาร 

งานการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

งานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอ้ม 

งานป้องกัน 

และบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

งานกิจการสภา 

 

งานพัฒนาชุมชน 

- เจา้พนักงานธุรการ 

   ลูกจ้างประจ า(1) 

- คนตกแต่งสวน 

  (ภารกิจ) (2) 

- ภารโรง(ท่ัวไป)(1) 

-คนงานท่ัวไป 

  (ท่ัวไป) (๕) 

-นักวเิคราะห์ 

  นโยบายและแผน 

 ปฏบัิตกิาร (1) 

-นักทรัพยากร

บุคคลช านาญการ 

(1) 

-นติกิร   

ช านาญการ 

  (1)  

-นักวชิาการศึกษา 

  ปฏบัิตกิาร (1) 

- คร ู(คศ.1) (1) 

- ผู้ดูแลเด็ก 

   (ท่ัวไป) (4)  

   (วา่ง 1)    

 

-นักวชิาการ 

  สาธารณสุข 

  ช านาญการ (๑) 

- คนงานท่ัวไป     

- เจ้าพนักงาน

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย (ปง/ชง) 

-พนง.ขับเครื่อง 

 จักรกลขนาดเบา 

 (ภารกิจ ) (1) 

-พนักงานดับเพลงิ 

 (ท่ัวไป) (1) 

- -นักพัฒนาชุมชน 

ช านาญการ (1) 

 

ระดับ อ.ต้น ชก. ปก. ปง/ชง บุคลากรการศึกษา ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างท่ัวไป 

จ านวน ๒ ๔ ๒ 1 1 1 ๓ 12 



 

 

งานการเงนิและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ 

 

งานธุรการ 

 

โครงสร้างกองคลัง 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
  

 

 

 

 

 

 

       -  นักวิชาการเงินและบัญชี      - นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (1)             - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                   - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1) 

 (ลูกจา้งประจ า) (๑)       - คนงานทั่วไป (1)      ช านาญงาน (1) 

                                         - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1) 

                

                                                                            
        

    

  

 

 

 

ระดับ อ.ต้น ชง. ปก. ปง. ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างท่ัวไป 

จ านวน ๑ ๑ ๑ - 1 -  3 



 

 

         โครงสร้างกองช่าง 

 

                                                                                  ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                                     (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
  

 

                                                                                                                หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้) (๑) 
 

 

 

          งานธุรการ                             งานก่อสรา้ง                    งานออกแบบและควบคุมอาคาร          งานสาธารณูปการ 

                         

      - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (๑)    - นายช่างโยธา ปง/ชง                        - นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า) (1)           - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกจิ) (1) 

                                - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)                    - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (2)         - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป)   

                                                             - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป)                                                                   
 

 

 

 

ระดับ อ.ต้น ปง/ชง ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างท่ัวไป 

จ านวน ๒ 1 1 1 6 

 

 



 

 
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม ่

เทศบาลต าบลหนองหาร 

ส ำนักปลดั 
 

ท่ี 

 

ชื่อ   -    สกุล 

 

คุณวุฒิ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงนิเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน เงนิประจ า

ต าแหน่ง 

เงนิเพ่ิม/เงนิ

ค่าตอบแทน 

 

 

1 

 

นายวรีะชัย    กระต่ายทอง 

 

ปริญญาโท 

 

๑๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงาน

ทอ้งถิ่น) 

กลาง 

 

๑๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงาน

ทอ้งถิ่น) 

กลาง 

519,600 

(43,300 x 

12) 

84,000  

(7,000 x 

12) 

๘๔,๐๐๐ 

(7,000x 

12) 

 

687,600 

2 

นายธวัชพงศ์  หริัญบดินทร ์

ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

หัวหน้าส านักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 

๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

หัวหน้าส านักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 

293,880 

(24,490 x 

12) 

42,000 

(3,500 x 

12) 

 

- 335,880 

 

3 

 

(วา่ง) 

 

ปริญญาตร ี

 

๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๒๐๐ 
หัวหน้าฝ่าย

อ านวยการ          

(นักบริหารงานทั่วไป)  
ต้น 

๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๒๐๐ หัวหน้าฝ่าย

อ านวยการ          

(นักบริหารงานทั่วไป)  
ต้น 

393,600 

(32,800 x 

12) 

18,000 

(1,500 x 

12) 

 

- 411,600 

๔ นางกัณฐริัศมิ์  วงค์ค าปัน ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญ

การ 

๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

336,360 
- - 

336,360 

๕ 
 นางอนงค ์      มูลดี  

ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๓-001 นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ปฏิบัติก

าร 

๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๓-

001 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 275,760 - - 275,760 

๖ น.ส.อัจฉรียา    ศุภกจิเจรญิ ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 
นิติกร 

ช านาญ

การ 

๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 
นิติกร ช านาญการ 

299,640 
- 

54,000 353640 

๗ นางพิรุณลักษณ์   วงวรรณ ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชาการ

สาธารณสุข 

ช านาญ

การ 

๑๓-๒-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ช านาญการ 

311,640 
- - 

311,640 

๘ 
 น.ส.กรวินท ์      พลดวงค า 

ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๘๐๑ 

-0๐๑ 
นักพัฒนาชุมชน 

ช านาญ

การ 

๑๓-๒-๐๑-๓๘๐๑ 

-0๐๑ 
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 311,640 - - 311,640 

๙ น.ส.จิราพรรณ     กันใจวนิ ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ 
นักวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติก

าร 

๑๓-๒-๐๑-๓๘๐๓-

๐๐๑ 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

275,760 
- 

- 275,760 



 

 
๑๐ นางสรัญญา        พะแก ปริญญาตร ี

๕-๐๒๐-๕๖-๘ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครู

ผู้ช่วย 
๕-๐๒๐-๕๖-๘ ครู  คศ.1 

214,920 
- 

- 214,920 

11 (ก าหนดใหม่) ปวช-ปวส. 13-2-01-4805-001 
จพง.ปอ้งกันและ

บรรเทา 
ปง/ชง 

13-2-01-4805-

001 

จพง.ปอ้งกันและ

บรรเทา 
ปง/ชง 297,900 - - 297,900 

12 นางลินจง   ไชยระวัง ม.๖ - จนท.ธุรการ(ลจป) - - จพง.ธรุการ(ลจป) - 174840 - - 274,840 

13 นายจ ารัส   ปินทราย ม.๖ - คนตกแต่งสวน - - คนตกแต่งสวน - 146,160 - - 146,160 

14 นายประสงค ์  ศิริโรจน ์ ม.3 - คนตกแต่งสวน - - คนตกแต่งสวน - 142,440 - - 142,440 

15 นายพสิิษฐ ์    รบไพรินทร์ ม.๖ 
- 

พนง.ขับเครือ่ง 

จักรกลขนาดเบา 
- - 

พนง.ขับครือ่ง

จักรกลขนาดเบา 
- 

138,240 
- 

- 138,240 

16 นายบุญลักษณ์   บุญลอย ปวส. - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

17 นางวาสนา    ศรีแกว้ขัน ม.๖ - นักการภารโรง - - ภารโรง - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

18 นายอุเทน     อ าช าฤทธิ์ ม.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

19 นางเปรมยุดา   จันทร์แสง ปริญญาตร ี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

20 นายสุกจิ        ค าพลิะ ปวส - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

21 นายนฤเบศร์    ดวงรัตน์ ปริญญาตร ี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

22 นายคชนม ์   จอมงาม ป.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

23 (ก าหนดใหม่) - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป      

24 นางนิลุบล    สุธรรม ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

25 นางสุกัญญา  ถาดนาค ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

26 นางมนิรญาภรณ์  สายแกว้ ปวส. - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

27 (วา่ง) - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 - - 108,000 

กองคลัง 
28 นางสาวทัศนีย์  แกว้ยัง ปริญญาโท ๑๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผอ.กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง)  ต้น 

๑๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผอ.กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง)  ต้น 

๓49,๒2๐ 

(29,110 x 

12) 

๔๒,๐๐๐ 

(3,500 x 

12) 

- ๓๙1,32๐ 

29 นางสาวณภาภัช  ทพิวรรณ ปริญญาตร ี ๑๓-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
ชง ๑๓-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
ช านาญงาน 225,720 - - ๒25,72๐ 

30 นางจันจิฬา      ชัยวุฒิ ปริญญาตร ี ๑๓-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ นักวิชาการพัสดุ ปก ๑๓-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 262,560 - - ๒62,56๐ 



 

 

31 น.ส.สุคนธา   สุรังสิมันต์กุล ปริญญาตร ี - 
นักวิชาการเงนิและ

บัญชี (ลจป) 
- - 

นักวิชาการเงนิและ

บัญชี (ลจป) 
 ๒๑๘,๒๘๐ - - ๒๑๘,๒๘๐ 

32 น.ส.ดลยา    วงศ์หาญ ปริญญาตร ี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

33 น.ส.วราภรณ์     ศรธี ิ ปวส. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

34 วา่ท่ีร.ต.หญิง กนกพร บุญมา ปริญญาตร ี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

กองช่าง 
๓5 นายเอกลักษณ์  ต้นยอม ปริญญาตร ี ๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผอ.กองช่าง 

 (นักบริหารงานช่าง) ต้น 

๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผอ.กองช่าง 

 (นักบริหารงานช่าง) ต้น 

๓29,76๐ 

(27,480 x 

12) 

๔๒,๐๐๐ 

(3,500 

x 12) 

- 

๓๗1,76๐ 

๓6             

37 

นายอนุชา   ทาแท้  ปริญญาตร ี ๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

และก่อสร้าง 

(นักบริหารงานข่าง) 

ต้น 

๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

และก่อสร้าง 

(นักบริหารงานข่าง) 

ต้น 

๒66,0๔๐ 

(22,170 x 

12) 

18,000 

(1,500 x 

12) 

- ๒84,0๔๐ 

๓8 (วา่ง) - ๑๓-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา 
ปง/

ชง 
๑๓-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง/ชง 297,900 - - 297,900 

๓9 นายณัฐวุฒิ    ดวงสมบูรณ์ ปวส. - นายช่างโยธา (ลจป)  - - นายช่างโยธา (ลจป) - ๑๘๘,๖๔๐ - - ๑๘๘,๖๔๐ 

40 นายปริญญา   ค าปินใจ ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ - ๑๓๒,๙๖๐ - - ๑๕๖,๙๖๐ 

41 นายบพิตร  ประพฤติ ป.๔ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

42 นายเจริญ      ศักด์ิฝั้น ป.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

43 นายวนัสกร    อ าพันธ์ศร ี ปวส - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

44 (วา่ง) - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 

45 ก าหนดใหม่ - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - 108,000 
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11.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

                 พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างจะพึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์  สุจริตอยํางเต็มก าลัง
ความสามารถ  ด๎วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให๎บริการ
ประชาชนอยํางเสมอภาค   
 เทศบาลต าบลหนองหาร  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม   อันจะท าให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของ
พนักงานเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎พนักงานเทศบาลทุกคน ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างทุกต าแหนํง
ได๎มีโอกาสที่จะได๎รับการพัฒนาภายในชํวงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง   3   ปี โดยน ามาจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการในสํวนที่ 1 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการท างาน หากผลการประเมินอยูํในระดับที่ต่ า 
จึงต๎องมีการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา  อาจใช๎วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได๎  เชํน การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุม  เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างเพ่ือให๎งานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตํอประชาชนและ
ท๎องถิ่นตํอไป (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561 - 2563)  
    
12.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล    

เทศบาลต าบลหนองหาร จะด าเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ๎าง  เพ่ือให๎พนักงาน  พนักงานจ๎างเทศบาล  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. พนักงานเทศบาลพึงเป็นผู๎มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให๎เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
เทศบาล 

2. พนักงานเทศบาลพึงใช๎วิชาชีพในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความซื่อสัตย์และไมํแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว๎  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น 

3. พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู๎  ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ 
5. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน๎าที่ราชการอยํางเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  

ขยันหมั่นเพียร  ถูกต๎องสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
6. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเป็นผู๎ตรงตํอเวลา  และใช๎เวลาราชการให๎เป็นประโยชน์ตํอทาง

ราชการอยํางเต็มที่ 
7. พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให๎ความรํวมมือชํวยเหลือกลุํมงาน

ของตน  ทั้งในด๎านการให๎ความคิดเห็น  การชํวยท างานและการแก๎ปัญหารํวมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวํา
จะมีประโยชน์ตํอการพัฒนางานในความรับผิดชอบด๎วย 

8. พนักงานเทศบาลพึงดูแลรักษาและใช๎ทรัพย์สินของทางราชกา รอยํางประหยัดคุ๎มคํา             
โดยระมัดระวังมิให๎เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตํอทรัพย์สินของตนเอง 

9. พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสํผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาในด๎านการปฏิบัติงาน  
ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต๎องตาม
ท านองครองธรรม 
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10. พนักงานเทศบาลพึงชํวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดความ
สามัคคี  รํวมแรงรํมใจในบรรดาผู๎รํวมงานในการปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน์สํวนรวม 

11. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติตํอผู๎รํวมงานตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องด๎วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  และ
มนุษย์สัมพันธ์อันดี 

12. พนักงานเทศบาลพึงละเว๎นจากการน าผลงานของผู๎อื่นมาเป็นของตน 
13. พนักงานเทศบาลพึงให๎บริการประชาชนอยํางเต็มก าลังความสามารถด๎วยความเป็นธรรม  

เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  และใช๎กิริยาวาจาที่สุภาพอํอนโยน  เมื่อเห็นวําเรื่องใดไมํสามารถปฏิบัติได๎หรือไมํอยูํในอ านาจหน๎าที่
ของตนจะต๎องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให๎ติดตํอไปยังหนํวยงานหรือบุคคล  ซึ่งตนทราบวํามีอ านาจหน๎าที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้นๆ ตํอไป 

14. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให๎เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
15. พนักงานเทศบาลพึงละเว๎นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลคําเกินปกติวิสัยจากผู๎มา

ติดตํอราชการ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหาร 

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล   

...................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  23  แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหนํงและมาตรฐานของต าแหนํง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมํ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับเพ่ิมเติม)    ลงวันที่  24  ธันวาคม  2548  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหมํ  ในการประชุมครั้งที่   10/2560   ลงวันที่     19    เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560  เห็นชอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2561 – 2563) ของเทศบาลต าบลหนองหาร  จึงประกาศก าหนดต าแหนํงพนักงานเทศบาล
ดังตํอไปนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ 
งานต าแหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง ระดับ จ านวน หมายเหตุ 

1 นายวีระชัย   กระตํายทอง 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท๎องถิ่น) 

 
๑๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 

 
กลาง 

 
1 

 

 ส านักปลัดเทศบาล     
2 
 
 

3 

นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์ 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
หัวหน๎าฝุายอ านวยการ  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 
 
๑๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ 

ต๎น 
 
 

ต๎น 

๑ 
 
 

๑ 

 
 
 

(วําง) 

 
๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
๙ 

๑๐ 
๑1 

 
 

งานบริหารทั่วไป 
นางลินจง  ไชยระวัง 
เจ๎าพนักงานธุรการ (ลูกจ๎างประจ า) 
นายจ ารัส   ปินทราย 
คนตกแตํงสวน (ภารกิจ) 
นายประสงค์    ศิริโรจน์ 
คนตกแตํงสวน (ภารกิจ) 
นางเปรมยุดา  จันทร์แสง 
(คนงานทั่วไป) 
นายสุกิจ  ค าพิละ (คนงานทั่วไป) 
นายอุเทน  อ าช าฤทธิ์ (คนงานทั่วไป) 
นายนฤเบศร์  ดวงรัตน์ (คนงานทั่วไป) 
นางวาสนา  ศรีแก๎วขัน 
ภารโรง (ทั่วไป) 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 - 
 

 
1 
 

๑ 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

๑2 

 
งานกิจการสภา 
งานการเจ้าหน้าที่ 
นางกัณฐิรัศมิ์  วงค์ค าปัน 
นักทรัพยากรบุคคล  

 
 
 

๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 

 
 
 

ช านาญการ 

 
 
 

๑ 

 

 
๑3 

 
๑4 

 
15 

 
๑๖ 

 
17 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
นายพิสิษฐ์   รบไพรินทร์ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ 
นายบุญลักษณ์  บุญลอย 
พนักงานดับเพลิง 
นายคชนม์   จอมงาม (คนงานทั่วไป) 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางอนงค์     มูลดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
13-2-01-4805-001 

- 
 

- 
 

- 
 
 

๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 

 
ปง/ชง 

- 
 
- 
 
- 
 
 

ปฏิบัติการ 

 
1 
๑ 
 

๑ 
 
- 
 
 

๑ 
 

 
ก าหนดใหม ํ

 
 
 
 

 
 

 

 
๑8 

งานกฎหมายและคดี 
น.ส.อัจฉรียา  ศุภกิจเจริญ 
นิติกร 

 
๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 

 
ช านาญการ 

 
1 

 

 
19 

 
20 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางพิรุณลักษณ์  วงวรรณ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
คนงานทั่วไป  

 
๑๓-๒-01-๓๖๐๑-001 

 
- 

 
ช านาญการ 

 
- 
  

 
1 
 

1 

 
 
 

ก าหนดใหมํ 

 
21 

 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

งานพัฒนาชุมชน 
นางสาวกรวินท์   พลดวงค า 
นักพัฒนาชุมชน  
งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
น.ส.จิราพรรณ  กันใจวิน 
นักวิชาการศึกษา 
นางสรัญญา  พะแก 
ครู 
นางนิลบุล   สุธรรม 
ผู๎ดูแลเด็ก 
นางกัลยา     ขยันขาย 
ผู๎ดูแลเด็ก 
นางมนิรญาภรณ์   สายแก๎ว 
ผู๎ดูแลเด็ก 
ผู๎ดูแลเด็ก (พนักงานจา๎งทั่วไป) 

 
๑๓-๒-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 

 
 

13-2-01-3803-001 
 

๕-๐๒๐-๕๖-๘ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
ช านาญการ 

 
 

ช านาญการ 
 

ค.ศ.1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๑ 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(วําง) 
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ล าดับ

ที ่

ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ 
งานต าแหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง ล าดับ จ านวน หมายเหตุ 

กองคลัง 
 
 

๒8 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
น.ส.ทัศนีย์   แก๎วยัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

 
 
๑๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

 
 

ต๎น 

 
 

1 

 

 
๒9 

 
30 

งานจัดเก็บรายได ้
นางณภาภัช  ทิพวรรณ 
เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎
น.ส.ดลยา   วงศ์หาญ (คนงานทั่วไป) 

 
๑๓-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 
 

- 

 
ช านาญงาน 

 
- 

 
1 
 

๑ 

 
 

 
31 

 
32 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
นางจนัจิฬา  ชัยวฒุ ิ
นักวิชาการพัสด ุ
น.ส.วราภรณ์   ศรีธิ (คนงานทั่วไป) 

 
๑๓-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ 

 
- 

 
ปฏิบัติการ 

 
- 

 
1 
 

๑ 

 
 
 
 

 
33 

 
 

34 
 

งานการเงินและบัญช ี
น.ส.สุคนธา  สุรังสิมนัต์กุล 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ๎างประจ า) 
งานธุรการ 
วําที่ ร.ต.หญิง กนกพร  บุญมา 
คนงานทั่วไป  

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๑ 
 
 

1 
 

 
 
 
 

กองช่าง 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
38 
39 

 
40 

 
41 
42 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายเอกลักษณ์  ตนยอม 
(นักบริหารงานชาํง) 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นายอนชุา  ทาแท ๎
หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง 
งานก่อสร้าง 
นายชํางโยธา  
นายวนัสกร   อ าพันธ์ศรี (คนงานทั่วไป) 
คนงานทั่วไป 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
นายณัฐวฒุิ  ดวงสมบูรณ ์
นายชํางโยธา (ลูกจ๎างประจ า) 
นายบพิตร   ประพฤติ (คนงานทั่วไป) 
นายเจริญ  ศักดิ์ฝั้น (คนงานทัว่ไป) 
 

 
๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

 
 

๑๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ 
 
 

๑๓-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

 
ต๎น 
 
 

ต๎น 
 
 

ชง/ปง 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 

(วําง) 
 

ก าหนดใหมํ 
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ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ 
งานต าแหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง ล าดับ จ านวน หมายเหตุ 

กองช่าง 
 

43 
 

44 
 

45 
 

งานสาธารณูปการ 
นายปริญญา  ค าปินใจ 
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟาู 
คนงานทั่วไป (พนักงานจ๎างทั่วไป) 
งานธุรการ 
นายชัยณรงค์  จุมป ู
คนงานทั่วไป (พนักงานจ๎างทั่วไป) 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
๑ 
 

 ๑ 
 

๑ 
 
 

 

 
 
 

(วําง ) 
 
 
  
 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    28     เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 

       

 
 

(นางสุพิศ    เถียรทิม) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหาร 
เรื่อง   การก าหนดสํวนราชการของเทศบาลต าบลหนองหาร 

........................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ และระดับต าแหนํงของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมํ ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 ลงวันท่ี   19  เดือน กันยายน พ.ศ.
2560  เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและให๎การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมีความคลํองตัวเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงประกาศก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการของเทศบาลต าบลหนองหารไว๎ดังตํอไปน้ี 
   1. ส านักปลัดเทศบาล  ให๎มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลต าบลหนองหาร 
และราชการท่ีมิได๎ก าหนดเป็นหน๎าท่ีของกอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลต าบลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเรํงรัดการ
ปฏิบัติการราชการของสํวนราชการในเทศบาลต าบลหนองหารให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลหนองหาร ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างการบริหารงานบุคคล       
ของเทศบาลต าบลหนองหารท้ังหมดแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  1 ฝุาย  9 งาน คือ 
         ฝุายอ านวยการ 
  1.1. งานบริหารท่ัวไป  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
          - รับ-สํง จัดเก็บ ท าลายหนังสือ 
          - งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
          - งานข๎อมูลขําวสารและประชาสัมพันธ์ 
          - งานอื่นท่ีไมํอยูํในความรับผิดชอบของสํวนใด 
                      1.2.  งานกิจการสภา 
                               - งานการประชุม 
                               - งานสารบรรณ  
  1.3. งานการเจ๎าหน๎าที่ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
                               - งานการสอบ 
                               - งานบรรจุแตํงตั้ง 
                               - งานอัตราก าลัง 
                               - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
                               - งานพัฒนาบุคลากร 
                    1.4 งานนโยบายและแผน มีหนา๎ที่ความรับผิดชอบ 
   - งานนโยบายและแผน 
   - งานวิชาการ 
   - งานงบประมาณ 
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  1.5 งานกฎหมายและคดี  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานร๎องเรียนร๎องทุกข์ และ อุทธรณ์ 
- งานข๎อบัญญัติและระเบียบ 

   - งานตรวจสอบภายใน 
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  1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานอ านวยการ 
   - งานปูองกัน 
   - งานชํวยเหลือฟื้นฟู 
   - งานกู๎ภัย 
  1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล๎อม 
   - งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
   - งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  1.8 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

- งานสํงเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานศาสนาและ วัฒนธรรม    

  1.7 งานพัฒนาชุมชน 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  2. กองคลัง  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานการจํายการรับ การน าสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนคําจ๎าง คําตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงิน
อื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตํางๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจําย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของ
เทศบาล และปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น   4 งาน คือ 
   2.1 งานการเงิน และบัญชี มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานรับเงินเบิกจําย 
   - งานจัดท าฎีกาจํายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
   - งานทะเบียนการควบคุมเบิกจํายเงิน 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
   - งานพัฒนารายได๎ 
   - งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สิน และภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์ , ยานพาหนะ 
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  2.4 งานธุรการ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานรับสํงหนังสือ   
   - งานจัดเก็บหนังสือ 
   - การบันทึกข๎อมูลตําง ๆ 
  3. กองช่าง   มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการซํอมบ ารุง การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง 
งานแผนด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ 
น้ ามันเช้ือเพลิงและปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย แบํงสํวนราชการภายในออกมาเป็น 1 ฝุาย 4 งานคือ 
         ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  3.1 งานกํอสร๎าง มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
   - งานกํอสร๎างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
   - งานข๎อมูลกํอสร๎าง 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
   - งานออกแบบและบริการข๎อมูล 
  3.3 งานสาธารณูปโภค มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
   - งานประสานกิจการประปา 
   - งานไฟฟูาสาธารณะ 
   - งานระบายน้ า 
  3.4 งานธุรการ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
   - งานรับสํงหนังสือ  
   - งานจัดเก็บเอกสาร 
   - งานบันทึกข๎อมูล  

  ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นต๎นไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    28     เดือน   กันยายน  พ.ศ.2560 
 
 

 
         
                (นางสุพิศ      เถียรทิม) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ค่าใช้จ่ายตาม  (3)  รวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

1. เงินเดอืนพนักงาน  

2. ค่าจา้งลูกจ้างประจ า    

3. ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว     

4.  เงินประจ าต าแหนง่ผูบ้ริหาร 

5. เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น 

6.  ค่าเช่าบ้าน 

7. เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

8.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

9.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) 

10.บ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

11.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จขา้ราชการ 

1,944,840 

367,320 

644,880 

42,000 

328,140 

 

225,000 

19,280 

474,080 

235,460 

-  

86,650 

230,000 

1.  ยอดรวมงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  2555   

     จ านวน  15,200,000  บาท 

 

รวมเงนิ 4,597,650  

คดิเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2555 

30.25%  

 

ค่าใช้จ่ายตาม  (3)  รวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  2556 
 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

4. เงินเดอืนพนักงาน  

5. ค่าจา้งลูกจ้างประจ า    

6. ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว     

4.  เงินประจ าต าแหนง่ผูบ้ริหาร 

5. เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น 

6.  ค่าเช่าบ้าน 

7. เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

8.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

 2,061,530 

 389,359 

708,960 

42,000 

328,140 

 

225,000 

19,256 

504,279 

1.  ยอดรวมงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  2556   

     จ านวน  16,720,000  บาท 

 



 

 

9.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) 

10.บ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

11.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จขา้ราชการ 

240,800 

-  

87,252 

245,000 

รวมเงนิ 4,579,776  

คดิเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2556 

27.39%  

ค่าใช้จ่ายตาม  (3)  รวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

7. เงินเดอืนพนักงาน  

8. ค่าจา้งลูกจ้างประจ า    

9. ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว     

4.  เงินประจ าต าแหนง่ผูบ้ริหาร 

5. เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น 

6.  ค่าเช่าบ้าน 

7. เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

8.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

9.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) 

10.บ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

11.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จขา้ราชการ 

 2,245,221 

 412,720 

708,960 

42,000 

328,140 

 

225,000 

19,256 

504,279 

240,800 

-  

87,252 

265,700 

1.  ยอดรวมงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  2557 

     จ านวน  18,392,000  บาท 

 

รวมเงนิ 5,079,328   

คดิเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2557 

27.61%  

 
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2554 

เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิที่ตั้ง

จ่าย 

หมายเหตุ จ านวนเงนิ 

10. เงินเดอืนพนักงานตาม  ข้อ  1-3 1,625,100 1.  ยอดรวมประมาณการรายรับปีงบประมาณ     9,313,010 บาท 



 

 

11. ค่าจา้งลูกจ้างประจ า  ตามข้อ  4 

12. ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว   ตามข้อ  5-7 

4.  เงินประจ าต าแหนง่ผูบ้ริหาร 

5. เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

 - ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

6.  ค่าเช่าบ้าน 

7. เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

8.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

9.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) 

10.บ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

11.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จขา้ราชการ 

332,280 

624,680 

42,000 

379,220 

 

181,800 

29,460 

505,200 

231,160 

  

81,280 

534,550 

     2554  

2.  ยอดรวมประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 

     ปีงบประมาณ 2554  

 

 

    4,686,990 บาท 

 

รวมเงนิ 4,57,730 รวมเงนิ 14,000,000 

คดิเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2554 

32.62% 



 

 



 

 
 


