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แผนอัตราก าลัง    3  ป ี

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 - 2560 

เทศบาลต าบลหนองหาร 

……………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.

จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ

ใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบ ลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และ

คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบล หนองหาร ที่จะต้องจา่ยในด้านบุคคล

โดยใหเ้ทศบาลต าบลหนองหารจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ

ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง ) 

ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 

ก าหนด 

  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง ) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน

จา้งส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดังกล่ าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคล

ของลูกจ้างให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหนา้ที่ราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่ นเกิดความ

คล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้คณะ กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจา้งมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจา้ง พร้อมทั้งใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

  1.3  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)     ได้มมีตเิห็นชอบ

ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลหนอง

หารจัดท าแผนอัต ราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหาร เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้

ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล

ต าบลหนองหารแตง่ตัง้ คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง    วเิคราะหอ์ านาจหน้าที่  และภารกิจของ

เทศบาล  วิเคราะหค์วามตอ้งการก าลังคน  วิเคราะหก์ารวางแผนการใชก้ าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน อัตราก าลัง

3 ปี  
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                  1.4 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่  (กทจ.เชยีงใหม)่ ในการประชุมครั้งที่ 

10/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มมีตเิห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 

ของเทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่  

1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหาร  จงึได้จัดท า แผนอัตราก าลัง 

3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  ขึน้  

2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองหาร    มีโครงสรา้งการแบ่งงานและระบบงาน  ระบบการจา้ง

ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2  เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองหาร  มีการก าหน ดต าแหนง่  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง

ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  2.3  เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่  (กทจ.เชยีงใหม่ )  สามารถ

ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใชต้ าแหน่ง ข้าราชการหรือ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งประจ าว่า

ถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ 

  2.4 เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่  (กทจ .เชยีงใหม่ ) สามารถ

ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหนง่พนักงานจา้งว่าถูกต้องเหมาะสม

หรอืไม่ 

  2.5  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใชอ้ัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลต าบลหนองหาร 

  2.6  เพื่อให้ เทศบาลต าบลหนองหาร สามารถวางแผนอัตราก าลัง   ในการบรรจุแต่งตั้ง

ข้าราชการ   และการใชอ้ัตราก าลังของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานของ เทศบาล ต าบล หนองหาร            

เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มปีระสิทธิภาพ  มีความคุ้มคา่  

สามารถลดขั้นต อนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.7 เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองหารด าเนินการวางแผนการใชอ้ัตราก าลังบุคลากรให้

เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างตอ่เนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองหารให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  2.8 เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองหารมกีารก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ

ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหารที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายรัฐบาล หรอื

มตคิณะรัฐมนตรี หรอืนโยบายของเทศบาลต าบลหนองหาร 
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3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

               คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหาร ซึ่งมนีายกเทศมนตรี

ต าบลหนองหารเป็นประธานเห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยใหม้ีขอบ เขตเนื้อหาครอบคลุมใน

เรื่องต่าง ๆ  ดังตอ่ไปนี้ 

3.1  วิเคราะหภ์ารกิจ  อ านาจหน้าที่   ความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลหนองหาร      

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ตอ้งท า ในเขตเทศบาลดังตอ่ไปนี ้ รักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน

และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปูองกันและระงับโรคติดตอ่  ให้มเีครื่องใช้ในการ

ดับเพลิง  ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ บ ารุง

ศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมาบัญญัติให้

เป็นหนา้ที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและใหค้ านงึถึงการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับว่าด้วยการนัน้และหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังตอ่ไปนี ้ ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา ให้มโีรงฆ่าสัตว์ ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม ใหม้ีสุสาน

และฌาปนสถาน บ ารุงและสง่เสริมการท ามาหากินขอ งราษฎร ให้มแีละบ ารุงการไฟฟูาหรอืแสงสวา่งโดยวิธี

อื่น  ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า เทศพาณิชย์  

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในกา ร

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี ้การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มแีละควบคุมตลาด         

ท่าเทียบเรือง ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม

การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณชิย์ และการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการ

ศกึษา การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส การบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีตประเพณี ภู มิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ

การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดใหม้ีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การ

ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน สง่เสริมการมสี่วนรว่มของราษฎรใน

การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจัดมูลฝอย สิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล การจัดใหม้ีและควบคุม

สุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์ การจัดให้มีแล ะควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความ
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ปลอดภัย ความเป็นร ะเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ  การจัดการ    

การบ ารุง รักษา และการใชป้ระโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมอืง       

การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด  

ตลอดจนกฎหมายอื่น   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แ ผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของเทศบาลต าบล    

หนองหาร 

นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร 

                   ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร (นางสุพิศ  เถียรทิม ) แถลงต่อสภา

เทศบาลต าบลหนองหาร วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  255๗  เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

                 จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๐  เมษายน 255๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ได้ประกาศลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  255๗  ให้ นางสุพิศ เถียรทิม  เป็นนายก เทศมนตรีต าบลหนองหาร  

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่ นั้น  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลหนองหาร เพื่อแถลงตอ่

สภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13    พ.ศ. 2552 มาตรา 

48 ทศ โดยถือยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,   แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  และแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหาร เพื่อด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาล    

ที่ก าหนด  ไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ . 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ .ศ . 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ. 2542  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 เทศบาลต าบลหนองหาร  ณ ปัจจุบัน เป็นช่วงที่มกีารขยายตัวของชุมชน มีอัตราการเพิ่มจ านวน

ของประชากรค่อนขา้งสูง จากการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรนอกพืน้ที่ โดยเห็นได้จาก มีโครงการบ้าน      

เอือ้อาทร (หนองหาร ) ประชาชนเข้าอาศัยแล้วจ านวน 616 หลังคาเรือน ก าลังด าเนินการอกี 784 หลังคา

เรือน ที่ดนิมกีารเปลี่ยนผูถ้ือครองกรรมสิทธิ์ มีการก่อสร้างบ้านเรือนใหม ่เพื่ออยู่อาศัยจ านวนมาก              

จงึจ าเป็นต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกับการแก้ปัญหาของชุมชนให้เ ป็นไปอย่างสมดุล  โดยยึดถือการมี

ส่วนรว่ม และความสงบสุขของพี่นอ้งประชาชน   

 ในช่วง  4  ปีตอ่ไปนี ้ ดิฉันพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณท์ี่พี่น้องประชาชน                      

ชาวหนองหารได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาท าหนา้ที่ในครั้งนี ้โดยยึดความตอ้งการ แล ะแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นของพี่น้องประชาชนเป็นหลักส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และจะยึดเอา

ผลประโยชน์ของพี่นอ้งประชาชนเป็นที่ตั้ง 
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 โดยเทศบาลต าบลหนองหารจะเป็นส่วนกลางในการขับเคลื่อนกลไกใหทุ้กส่วน เพื่อเดินหนา้              

ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในทุ ก ๆ ดา้น   และจะด าเนนิการเปลี่ยนแปลงใหเ้ทศบาลต าบล                

หนองหารเป็นเมืองสวยงามนา่อยู่  มุ่งสู่ต าบลแหง่คุณภาพชวีิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรูคู้่คุณธรรม                    

พร้อมน าความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด ตามน โยบาย                

การสรา้ง 3 สร้าง (นโยบาย ๓ ส.) มีดังต่อไปนี ้

 ส.๑  สร้างบ้าน 

 - จะยึดหลักปฏิบัติการสร้าง สร้างเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทั่วถึง                

ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้ 

 ๑.  การกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถึง 

 ๒. ติดตัง้กล้องวงจรปิด ในพืน้ที่เสี่ยงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม 

 ๓. สร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตัง้กองทุนสวัสดิการ 

 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน ์ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บ้าน 

๕. สร้าง ส่งเสริมระบบการจัดการประปาหมูบ่้านให้มมีาตรฐาน มกีารจัดการระบบน้ าเสีย 

๖. ก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บ้าน 

7. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ส.๒   สร้างคน 

               - จะพัฒนาคุณภาพชวีิต ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีกินด ีและสง่เสริมสนับสนุน  

 ภารกิจอื่น ๆ ดังนี ้

๑. อินเตอรเ์น็ตไร้สายทุกหมู่บ้าน WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมูบ่้าน เพื่อนักเรียนนักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป เข้าถึงอนิเตอร์เน็ต 

๒. ส่งเสริมการมีสว่นร่วม ร่วมคดิ รว่มท า ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

๓. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชวีิต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาต้านยาเสพติด  

5. ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี สรา้งจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์ 

6. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑติ  

7. ส่งเสริมคุณภาพและชีวติ เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. ส่งเสริม สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 

9. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ส.๓  สร้างบริการ   จะยึดหลักการบริการ และอ านวยความสะดวกใหก้ับผูม้าขอรับบริการ               

ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้

๑. บริการรับ-ส่ง ผู้ปุวยและผู้ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
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๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดสีู่ชุมชน ส าหรับประชาชนและผูสู้งวัย 

๓. สร้างสุขนสิัย และเพิ่มสวัสดิการเงินออม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างนสิัยการออม                  

และเพิ่มสวัสดิการเงินออม 

๔. สร้างเสริมการมสีวนสุขภาพและเครื่องออกก าลังกายทุกหมู่บ้าน 

๕. ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ และสง่เสริมอาชีพผูพ้ิการ 

๖. มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

๗. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ  

                ในการพิจารณาด าเนนิกิจกรรม ตามนโยบายใหส้ าเร็จ และบรรลุเปูาหมาย จะต้องจัดขบวนการ

บริหารให้ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย ดังนัน้ จะต้องยึดหลักการปฏิบัติ และปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังตอ่ไปนี้ 

 การบรหิาร 

  1.  จะปรับกลยุทธ์  ทัศนคต ิ วิธีคิด วธิีการท างานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสู่การ

เป็น  “ ข้าราชการยุคใหม ่”  โดยจะน าหลักธรรมาภบิาล  6  ข้อมาประกอบใช้ 

  2.  จะปรับปรุงกลไกการท างานของพนักงานทุกส่วนให้มคีวามโปร่งใส รวดเร็ว และมีการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนโดยรวม 

  3.  จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร  เพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มองค์กรมีสว่นร่วมในการพัฒนา  การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของเทศบาล

ต าบลหนองหาร 

                       ๔.  จะบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

  ๕.  จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  และจะส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนพัฒนาตนเอง 

  6.  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว                   

และมีคุณภาพ 

  7.  จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม 

  8.  จะตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรีบแก้ไขปัญหา

สาธารณะของชุมชน   และเคารพในความคดิเห็นที่แตกต่างทุกฝาุย 

  9.  จะยึดหลักปฏิบัติที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหารมาโดย   

ตลอดคือ 

 

“ผลงานเด่นชัด  พัฒนาโปร่งใส  บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด  ขอเทิดและแทนคุณ” 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร 

     วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลหนองหาร 

 

“ เมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชวีิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ” 

 

     ค าขวัญประจ าเทศบาลต าบลหนองหาร 

 

“สมเด็จย่าคุ้มเกล้า   ร่มเงาประเพณีล้านนา 

เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษา  กีฬาก้าวไกล ” 

 

     พันธกิจ  (ขอบเขตของบทบาทหนา้ที่หลักของ อปท.ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์) 

๑. จัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 

๒. ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร  

๓. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง   

๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

๕. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม   

๖. พัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม   

๗. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี  

   เป้าหมาย  

๑. มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 

๒. มีระบบเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยวที่มคีุณภาพ ทั้งระบบ และครบวงจร  

๓. มีระบบการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพืน้ที่ อย่างทั่วถึง   

๔. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและอุดมสมบูรณ์ 

๕. มีสง่เสริมการพัฒนาคน และสังคม อย่างมคีุณภาพ 

๖. มีการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม อย่างทันท่วงที และครบวงจร 

๗. มีระบบการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.  การพัฒนา

เศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

ไปสู่ความย่ังยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของท้องถิ่น  เพื่อให้รู้ถงึความต้องการ

ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ  สามารถจัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็น

หรอืความเร่งด่วน  รวมถงึชีใ้ห้เห็นถงึประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน  มีการบูรณาการข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  สามารถก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใชป้ระโยชน์

รว่มกันระหว่างทอ้งถิ่นได้อย่างเหมาะสม  สง่ผลให้การตัดสินใจดา้นงบประมาณเป็นไปอย่างมสีว่นร่วม   

มเีหตุผล  โปรง่ใส  มีความพอประมาณและคุ้มค่าในการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรใน

ท้องถิ่น  ท้ังในดา้นการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตการลดค่า ช้าจ่าย  การกระจายสนิค้า  เช่น  การจัดต้ังดูแล

ตลาดกลาง  โรงสชีุมชน  โรงปุ๋ยอนิทรยี์  โกดัง  ห้องเย็น  เป็นต้น 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค และด้าน

สาธารณูปการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งท้ังทางบกและน้ ารวมถงึการจัดการจราจรใน

พืน้ท่ีให้มีประสทิธิภาพ  การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหลง่น้ า  ระบบประปา  ระบบไฟฟูา  การวางและปรับปรุง

ผังเมอืง  ควบคุมอาคาร   

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีด าเนินการเกี่ ยวกับเศรษฐกจิพอเพียง  เพื่อรว่มสร้างกระแสเศรษฐกจิ

พอเพียงอย่างมทิีศทาง  ร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมในสาขาต่าง  ๆ  ไดแ้ก่  เกษตร  

อุตสาหกรรม  บริการ  ต้ังแตร่ะดับบุคคล  ชุมชน  ธุรกจิขนาดเล็ก  กลางจนถึงขนาดใหญ่  ร่วมพัฒนาองค์

ความรู้และกระบวนการเรยีนรู ้ และขยายผลไปสูก่ารปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกจิ 

2.  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 

การสร้างและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างทอ้งถิ่นต่าง ๆ  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และ

สถาบันการเงิน  ให้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการ รวมกลุ่ม  (Cluster)  เพื่อรว่มกันพัฒนา

ยกระดับสนิค้า /บรกิาร  ท้ังในดา้นการท่องเท่ียว  การเกษตร  ผลติภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของพืน้ท่ีให้ได้

มาตรฐาน  และมกีารใชเ้ทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชว่ยลดต้นทุน  เพิ่มคุณภาพ  และมูลค่าสนิค้า /

บรกิาร  รวมถงึการพัฒนาบุค ลากร  อันจะสง่ผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  มกีารรับประกันคุณภาพสินค้า    มีการส่งเสริมการตลาดรว่มกัน  และก่อให้เกิดการแสวงหา

โอกาสทางการตลาดใหม ่  

3. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่

การใชท้รัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานกา รผลติทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยใชแ้นวคิดการเกษตรทฤษฎใีหม่ 

4. สร้างภูมคิุ้มกันของระบบเศรษฐกจิ 

การสง่เสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกจิบนพืน้ฐาน และความพรอ้มของชุมชน  และสง่เสริมให้

เกิดการแข่งขันการประกอบธุรกจิในระบบได้อย่า งเสรี และเป็นธรรม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดการกระจาย



๙ 
 

 

3.  การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม  และ

ระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การอนุรักษ์  

ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 

 

 

ผลประโยชนอ์ย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 

1. การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

การศึกษารวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่ น  ควบคูไ่ปกับการสง่เสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านกึและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการผลิต และบริโภค เ พื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อ

สิ่งแวดล้อม 

2.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

โดยให้ชุมชนด าเนินการดว้ยตนเองมากขึน้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการก าหนดขอบเขตพื้ นท่ี  (Zoning)  การก าหนด

บทบัญญัติข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

3. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

การศึกษาดูงาน การหาตน้แบบเพื่อเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพืน้ท่ีเพื่อท าการบ่มเพาะ

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จท่ีเป็น

รูปธรรม  สามารถใช้เป็นต้นแบบ และแนวทางในการพัฒนาเพื่อท าการขยายผลไดอ้ย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน  

4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

การพัฒนา และสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงนิเวศในแต่ละท้องถิ่น  

1. การจัดการองค์ความรู ้

การจัดการองค์ความรูท้างศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น การสรา้งแหลง่เรยีนรูเ้พื่อ

การสบืค้นภูมิปัญญา / เอกลักษณ์ท้องถิ่น  การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนา แ ละเชื่อมโยงแหล่งการ

เรยีนรู ้รวมท้ังบูรณะฟื้นฟูแหลง่โบราณสถานแหลง่ประวัตศิาสตร์ท่ีส าคัญ 

2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชวีิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน     การจัดกจิกรรม และการ

สร้างกลุม่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรมรวมถงึกิจกรรมทางศาสนา การสง่เสริมสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรคง์านศิลปะในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

การสง่เสริมและสนับสนุนให้สถาปัตยกรรมต่าง ๆ มีการออกแบบหรอืก่อสร้ างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรคผ์ลงาน

ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนรว่มในการพัฒนาเมอืงให้คงไวซ้ึ่งศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา 

4.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  เป็นการน า

ศิลปวัฒนธรรม  วิถชีีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาเป็นจุดขายท่ีแตกต่าง และยั่งยืน  ในขณะเดยีวกันยังเป็นการ

กระตุน้ให้ชุมาชนมคีวามภาคภูมิใจ และมสีว่นร่วมในการสบืทอดวัฒนธร รม  ประเพณ ี วิถีชวีิต  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของเชียงใหม่สืบไป 

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

การกระตุน้และปลูกฝังจิตส านกึ  ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจ  พร้อมน าหลักเศรษฐกจิพอเพียงไป

ปฏบัิติไดโ้ดยด าเนินการในลักษณะเครอืข่ายความร่วมมือในทุกระดับต้ังแตส่ถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  

สถานบันศาสนา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก าหนดแนวทางหรอืยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จนน าไปสูก่ารปรับกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
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6. การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ 

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

 

 

 

 
 

7. การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

บ้านเมอืง  ที่ด ี

 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียน

เรยีนรู ้และ / หรอืศูนย์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ  เพื่อก้าวไปสูส่ังคมแห่ง

การเรยีนรู้ 

3. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 

การพัฒนาให้มีร ะบบบรกิารสุขภาพทางด้านสรา้งเสริมสุขภาพปูองกันโรค  รักษาพยาบาล และฟื้นฟู

สมรรถภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถงึการจัดกิจกรรมเสรมิสรา้งความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจติใจของคนในชุมชน 

4. การสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาส 

การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่นการก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ท่ีด้อยโอกาส และ

ประชาชนชายขอบ ทัง้ในดา้นการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  รวมท้ังการตดิตาม

ประเมนิผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได ้

1. กระตุ้นการมสี่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุน้จติส านกึให้เกิดความตระหนักในการมสีว่นร่วม  ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาใน

สังคม และชุมชน พัฒนาเครอืข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร /หน่วยงาน ในการเฝูาระวัง 

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์แนวทางในการปอูงกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

2. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และสิ่งเสพติด 

การรว่มมอืและเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติด 

ในการก าหนดมาตรการปูองกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และจริงจังต้ังแตร่ะดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา 

สถานศึกษา และสถานท่ีท างานอย่างเป็นระบบ 

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ   

การพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนเครื่องมอือุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครอืข่ายในการปอูงกัน และ

เฝูาระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นความปลอดภัย 

1. การสร้างจติส านึก และพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

การปรับกระบวนทัศน์ และสร้างจติส านกึของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท า งานท่ีจะมุ่งไปสูป่ระโยชนข์องประชาชน โดย

ประชาชนไดร้ับความ   พึงพอใจ 

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และธรรมมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 

การพัฒนาประสทิธิภาพโดยมุง่เน้นความคุม้คา่ในการปฏิบัติภารกิจ เน้นการบริการโดยค านึงถึงความต้องการ

ของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจก ารของรัฐ เพื่อลดภาระการลงทุน และเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ให้บรกิารตลอดจนพัฒนากลไกการก ากับดูแลท่ีเข้มแข็ง และโปรง่ใสโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้รับบรกิารเป็น

หลัก และด าเนินการควบคูไ่ปกับการปลูกฝังจิตส านกึข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การรับผิดชอบ

ต่อสว่นรวม ก ารพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเครง่ครัด 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

การเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมีโอกาสในการเสนอแนะ และก าหนดบทบัญญัติ รวมถงึกฎระเบียบท่ีเกี่ ยวข้อง

เพื่อประสานประโยชนข์องภาคสว่นต่าง ๆ ใหเ้สมอภาคและมคีวามสมดุล สง่เสริม และจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และสง่เสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น 

 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสันทราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1.ด้านการปกครอง 

 

 

 

 

- ส่งเสริมการจัดตัง้ประชาคมระดับหมูบ้่าน  ต าบล  อ าเภอ  เพื่อแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชน 

- สนับสนุนให้แผนพัฒนาอ าเภอเป็นเครื่องมือส าคัญในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

- ส่งเสริมให้ประชาคมทุกระดับมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 

- ส่งเสริมให้ขา้ราชการมคีุณธรรม  และด าเนินตามรอยพระยุคลบาท 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการด าเนนิการเลอืกตัง้ทุกระดับให้โปร่งใส  บริสุทธ์ิ  ยุตธิรรม 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

- ปรับบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้มีสว่นร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของบ้านเมอืง 

- ส่งเสริมการจัดตัง้ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอสันทราย  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชนได้ตลอด  24  ชั่วโมง 

2.ด้านเศรษฐกจิ 

 

- สนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจแบบเพยีงพอเฉลิมพระเกยีรติ 

- ด าเนนิงานตามโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑข์องรัฐบาล 

- ด าเนนิงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน  ของรัฐบาล 

- เนน้เศรษฐกิจพอเพยีง  บนพื้นฐานภูมปัิญญาชาวบ้านสง่เสริมการรวมกลุม่อาชพี

และจัดตั้งกองทุนหมุนเวยีน 

3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

- เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางบกท่ีเชื่อมโยงอ าเภอสันทรายกับพื้นท่ีขา้งเคยีงให้ได้

มาตรฐาน 

- จัดระบบบริการขัน้พืน้ฐานที่จ าเป็นให้มคีุณภาพ  และท่ัวถึง 

4.ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

 

- สนับสนุนให้ชุมชน  องค์กรเอกชน  และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณฟื้นฟูระบบนเิวศนว์ทิยา 

- ปลูกจิตส านกึให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

- เร่งรัดกลไกการบริหาร  การจัดการทรัพยากร  และคุณภาพสิ่งแวดลอ้มให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการและบริหารได้ด้วยตนเอง  ภายใต้ขอ้จ ากัดของกฎหมาย 

-  สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายการใชท้รัพยากรรัฐทุกประเภทให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจตัดสินใจจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีภายใต้หลักการการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

- เร่งรัดให้ความรู้และประสบการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่งเร่งดว่น 

-  สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการจัดการคุณภาพ

และสิ่งแวดลอ้ม 



๑๒ 
 

5.ด้านการพัฒนาสังคม - จัดการศกึษาอย่างท่ัวถึง  ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพทัดเทียมกัน  โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ดอ้ยโอกาส 

- สร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้  ให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- พัฒนาครูเป็นแบบอย่างท่ีด ี มกีารประเมินผลการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

- ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และอนุรักษป์ระเพณีดัง้เดิม 

- ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 

- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มคีุณธรรมและมวีนิัยโดยเนน้พัฒนาการศกึษา 

- พัฒนาองค์กรประชาชน  และสนับสนุนการรวมกลุม่ท ากิจกรรมในระดับพื้นท่ี  

หมูบ้่าน  ต าบล  อ าเภอ 

- ใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา 

6.ด้านสุขภาพอนามัย และ

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมนโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล 

- จัดให้มีสวัสดกิารดา้นสุขภาพอยา่งทั่วถึง 

- เผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  มีสนามกีฬา  และอุปกรณก์ีฬาประจ าหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และการแพทยพ์ื้นบ้าน 

- ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชนข์องประชาชนอยา่งต่อเนื่อง 

- ให้ชุมชนมสี่วนร่วมรับผิดชอบและจัดการบริการด้านสาธารณสุข 

- ท างานในเชงิรุกเน้นการปูองกันมากกว่าการรักษา 

7. ด้านการพัฒนาการเกษตร - ส่งเสริมให้ความรู้ดา้นการเกษตร  การพัฒนาคุณภาพการผลิต  และความ

ปลอดภัยในการใชส้ารเคมี 

- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอ่เนื่องภาคการเกษตร 

- ส่งเสริมให้เกษตรมคีวามรู้เร่ืองกลไกตลาด 

- เพื่อขยายฐานการผลิต  โดยส่งเสริมให้มีการผลิตพชืเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าสูงในพื้นท่ี 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งท้ังทางบกและทางน้ ารวมถึงการ

จัดการจราจรในพืน้ท่ีให้มีประสทิธิภาพ การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหลง่น้ า ระบบประปา ระบบไฟฟูา 

การวาง และปรับปรุงผังเมอืง  ควบคุมอาคาร   

1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และรางระบายน้ า 

1.1.2 ติดต้ัง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร เช่นไฟสัญญาณเตือนจราจร ปาูยสัญญาณเตือนจราจร 

ฯลฯ 

1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา  

1.1.4 ติดต้ัง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูาสาธารณะ  

1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมอืง การควบคุมอาคาร และใชท่ี้ดิน 

1.1.6 บ ารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

1.2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร

ในท้องถิ่น  ท้ังในดา้นการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตการลดค่าใชจ้า่ย การกระจายสนิค้า 

1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา พัฒนาแหลง่กักเก็บน้ าทางการเกษตร 

1.2.2 การจัดต้ังตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอนิทรยี์ โกดัง ห้องเย็น ฯลฯ 

1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลอืก 

2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่ อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง เช่น สรา้งการมีส่วนรว่มการ

เรยีนรูป้ระชาชนตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง สง่เสริมเครอืข่ายตามแนวคิดทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียง  

2.2  พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 

ด าเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุม่  (Cluster) เช่น จัดต้ังกลุ่ มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร  

ฯลฯ เพื่อรว่มกันพัฒนายกระดับสนิค้า /บรกิาร  ท้ังในดา้นการท่องเท่ียว  การเกษตร  ผลติภัณฑ์ชุมชน

ตามศักยภาพของพืน้ท่ีให้ไดม้าตรฐาน  และมกีารใชเ้ทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชว่ยลด

ต้นทุน  เพิ่มคุณภาพ  และมูลค่าสนิค้า /บรกิาร  รวมถงึการพัฒน าบุคลากร  อันจะสง่ผลให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  มกีารรับประกันคุณภาพสินค้า  มีการ

สง่เสริมการตลาดรว่มกัน  และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม ่  

2.3 สร้างภูมคิุ้มกันของระบบเศรษฐกจิ 

การสง่เสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ (กลุม่/หมูบ้่าน/ต าบล) สง่เสริมการขยายธุรกจิ บนพืน้ฐาน และ

ความพรอ้มของตนเอง และกลุม่ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชนอ์ย่างท่ัวถึง

และเป็นธรรม 

2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  

การพัฒนา และสง่เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม ่และผู้ประกอบกา รเดิม  (SMEs) ให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด และการผลติ แก่ กลุม่สินค้า และอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น

สนิค้าหัตถกรรม สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ในพืน้ท่ี 
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3. ด้านการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  การ

พัฒนาเพิ่มมูลคา่ทางการตลาด โดยจัดหา จัดต้ังตลาดสด รา้นค้าชุมชนเพื่อกระจายสนิค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตร  

สง่เสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมคีุณภาพ สามารถ

แข่งขันไดใ้นตลาด ปอูงกันและแก้ไขปัญหาทางดา้นการเกษตรเป็น 

2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ร่วม 

สร้างการมสีว่นร่วม และเชื่อมโยงคนในท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมใหมท่ี่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเท่ียวตลอด

ถึงการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพืน้ท่ี เพื่อสร้างประสบการณ์ 

และการเรียนรู้ร่วมกัน พรอ้มสรา้งความเข้าใจในเรื่องของการท่องเท่ียว 

2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด

พัฒนาการท่องเท่ียวในภาพรวมของต าบลเป็นท่ีรู้จักมากขึน้ท้ังในระดับจังหวัด และระดับชาติ 

2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว  

เน้นพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์คงเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาต ิสวย และสะอาด มี

มาตรฐาน และคนในพืน้ท่ีมีส่วนรว่ม 

3.1 บริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  

พัฒนาประสทิธิ ภาพ และคุณภาพได้มาตรฐานดา้นการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กกอ่นวัยเรยีนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรยีน 

ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีท้ังต าบล โดยการปรับปรุง และจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรยีนเพิ่มเตมิ เหมาะสม

กับบรบิทของต าบลพร้อมจัดการทรัพยากร และสภาพแวดล้อมรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อรองรับภารกจิถา่ยโอนในอนาคต 

3.2 ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สง่เสริมการจัดการศึกษาในระบบ / นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มคีุณภาพ สง่เสริมการเรยีนรูข้อง

นักเรยีน และประชาชนท่ัวไปในพืน้ท่ี เช่นจัดสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมูบ้่าน ให้มี

ประสทิธิภาพ จัดหาหนังสือพิมพ์รวมถึงปรับปรุงท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน อย่างท่ัวถึง 

เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหลง่แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละ / หรอืศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ  ดา้นดนตร ี

ดา้นกีฬา ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม และเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ อัน

เป็นการเสริมสร้างวิถกีารเรยีนรูต้ลอดชวีิต เพื่อก้าวสู่ชุมชน และสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน  

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน ท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อ

เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม  แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป  

การจัดการองค์ความรูท้างวัฒนธรรม และตน้ทุนทางสังคม การสร้างแหลง่ก ารเรยีนรู ้เพื่อการสบืค้น

ภูมปัญญารวมถึงอัตลักษณ์ของคนในต าบล พัฒนาระบบข้อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหลง่สืบทอด

ศาสนา วัฒนธรรม รวมถงึประวัตศิาสตร์ในพืน้ท่ี 
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4. ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 

 

 

 

5. ด้านการพัฒนา

คน และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  แก่ เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป  

จัดกิจกรรม /การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ สภาวัฒนธรรมระดับหมูบ้่าน และระดับต าบล 

คณะกรรมการหมูบ้่านด้านท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม สง่เสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมทางศาสนา ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรคใ์นดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีชวีิตของประชาชน

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสังคมท่ีคุณธรรมน าสังคม 

3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

สนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว แลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการน า

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชวีิต ภูมปัิญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายท่ีแตกต่าง และยั่งยื น ในขณะเดยีวกันยังเป็น

การกระตุน้ให้ชุมชนมีความภูมิใจ และมสีว่นร่วมในการสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณ ีวิถชีีวิต ภูมปัญญา

ท้องถิ่นของต าบลหนองหารสบืไป 

4.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  

สง่เสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้าใจจติส านกึ และ

ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการผลิต และบริโภคเพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู ้รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เช่น 

ปัญหามลพิษทางอากาศ อาท ิการกอ่สร้างเมรุฌาปนกิจศพ ฯลฯ ปัญหาหมอกควัน น้ าเสยี ขยะมูล

ฝอย  การก าหนดบทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อค วบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิต และสง่เสริมการจัดต้ังเครอืข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมชีีวิต 

5.1. การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง  

สง่เสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส ์ให้ได้รับปัจจัยในการยังชีพ เบ้ียยังชีพอย่างท่ัวถึง 

ตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ 

5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสังคม 

การเสริมสร้างการมสีว่นร่วมด้วยการส่งเสริมการรว่มคิด ร่วมท า ในหลายรูปแบบตามแนวทาง

ประชาธิปไตย โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้พรอ้มส่งเสริมสนับสนุนกิ จกรรมดา้น ๆ แก่ 

ชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้่าน คณะกรรมการหมูบ้่าน ฯลฯ ในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดย

ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใน

การด ารงชวีิตท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีชวีิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น รวมถึ งส่งเสริมความสามัคคีปรองดองใน

สังคม 

5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  

พัฒนาให้มีระบบบรกิารสุขภาพทางด้านสรา้งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู

สมรรถภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง รวมถงึกิจกรรมเสรมิสรา้ง ความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจติใจของคนในสังคม เช่น การจัด

กิจกรรมด้านการกฬีา ใหสู้ค่วามเป็นเลศิในระดับต าบล /อ าเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด 

5.4 ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน  

รณรงค์ /สง่เสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้น าที่ดีในอนาคต โดยการสร้ าง

จติส านกึ คุณธรรม จริยธรรม ด้านท่ีเกี่ยวข้องท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรม ท่ีดีในการด าเนินชีวิต อาท ิการ

เสริมสร้างการมสีว่นร่วมด้วยการส่งเสริมการรว่มคิด ร่วมท า ในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจัดกิจกรรม
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6.ด้านการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7. ด้านการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 

เวทแีลกเปล่ียนความคิดเห็น อบรมให้ความรู ้พรอ้มส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ าน ๆ ของเด็ก และ

เยาวชนในพืน้ท่ี 

6.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

โดยการสร้างความตระหนักในการมสีว่นร่วม และแสดงความคดิเห็น ความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 

พัฒนาเครอืข่ายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ ท่ี รวมถงึการ

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุในภัยที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ท่ี 

6.2 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  

สง่เสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา อุทกภัย ภัยแลง้ อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยตา่ง ๆ เช่น การกอ่สร้าง

พนัง การขุดลอก คู คลอง ล าน้ า เพื่อปูองกันน้ าทว่ม ฯ รวมตลอดถงึการให้ความช่วยเหลอืบรรเทาสา

ธารณภัยใหแ้ก่พื้นท่ีประสบภัยในพืน้ท่ี 

6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  

การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุ มชนอย่าง   บูรณาการ ท้ังใน

ดา้นการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมอือุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครอืข่ายใน

การปอูงกัน และเฝูาระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กู้ชีพกู้ภัย มิสเตอรเ์ตือนภัย อาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรอืน ฯลฯ 

7.1 การสร้างจติส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน  

การพัฒนาโดยเน้นกลยุทธ ์ทัศนคต ิวิธคีิด วิธกีารท างานของพนักงาน ไปสูก่ารเป็น “ข้าราชการยุค

ใหม”่ โดยน าหลักธรรมมาภิบาล 6 ข้อมาปรับใช ้ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ

อาทิการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาอบรม เพื่อให้ มนีวัตกรรมในการบริหารจัดการการท างานท่ีจะมุ่ง

ไปสูป่ระโยชนข์องประชาชนโดยคู่ไปกับการอบรมให้ความรูส้ร้างจติส านกึ และพัฒน าขีดความสามารถ

ดา้นธรรมมาภิบาล แก่บุคลากรภาคประชาชนในพืน้ท่ี เพื่อให้ไดร้ับความพึงพอใจ และสามารถ

สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล 

7.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ และการตรวจสอบ

ควบคุม  

โดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการ การก าหนดนโยบาย เสนอแนะ 

และก าหนดบัญญัติ รวมถงึระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชนข์องประชาชน กับภาคสว่นต่าง ๆ 

ให้เสมอภาค และมคีวามสมดุล สง่เสริมกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีส่งเสริม และจัดให้มีระบบควบคุม

ภายในองค์กรตามที่กฎหมายก าหนด และสง่เสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น 

7.3 จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร  

การพัฒนาโดยมุ่งเน้นความคุม้คา่ในการปฏิบัติภารกจิ เช่น การบรหิารจัดการทรัพยากรในการ

ปฏบัิติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมปรับปรุงโครงสรา้งการบรหิารงาน  รวมตลอดถงึการ

ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานท่ี อาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร พรอ้มรับ

กับภารกจิหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจน

พัฒนากลไกก ากับดูแลท่ีเข้มแข็ง และโปรง่ใสโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้รับบรกิารควบคูไ่ปกับการ

ปลูกฝังจิตส านกึข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อสว่นรวมการพร้อมรับการ

ตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเครง่ครัดเพื่อให้

เป็นองค์กรท่ีมีความพร้อมส าหรับการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน  
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  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ

ตามอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบใหส้ามารถแก้ปัญหาของ จังหวัดเชยีงใหม่ ได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ             

และตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย  

           3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 

           3.2.2 กองคลัง 

           3.2.3 กองชา่ง   

  3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ

ภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบ   ปริมาณงานและคุณภาพของงาน    รวมทั้งสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

กลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย  

          3.3.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)  จ านวน 1 อัตรา   

        โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ 

การลงทุน และการท่อ งเที่ยว ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ีและด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

                           3.3.2 ส านักปลัดเทศบาล 

          - หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล ระดับ 7   จ านวน 1 อัตรา 

          - หัวหนา้ฝาุยอ านวยการ ระดับ 6    จ านวน 1 อัตรา  

           - นิตกิร ระดับ 7 ว    จ านวน 1 อัตรา  

          - บุคลากร ระดับ 6 ว    จ านวน 1 อัตรา  

          - เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ระดับ 5  จ านวน 1 อัตรา 

           - นักวิชาการศกึษา ระดับ 5   จ านวน 1 อัตรา 

          - ครูผูดู้แลเด็ก                                              จ านวน 1 อัตรา  

          - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6 ว  จ านวน 1 อัตรา 

          - เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ลูกจา้งประจ า)   จ านวน 1 อัตรา  

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขอ งเทศบาลต าบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ 

การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และ ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี 

   3.2.3 กองคลัง 

    -  ผูอ้ านวยการกองคลัง ระดับ 7   จ านวน 1 อัตรา 

            - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 5  จ านวน 1 อัตรา 

    -  นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4   จ านวน 1 อัตรา 

    -  นักวิชาการเงนิและบัญช ี(ลูกจา้งประจ า) จ านวน 1 อัตรา 
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   โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร   ด้านเศรษฐกจิ 

การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

3.2.4 กองช่าง 

- ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7  จ านวน 1 อัตรา 

- นายช่างโยธา 6 ว     จ านวน 1 อัตรา 

- นายช่างโยธา (ลูกจา้งประจ า)  จ านวน 1 อัตรา 

   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน  ด้านเศรษฐกจิ การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และด้านการบรหิารจัดการบา้นเมือง 

ที่ดี 

มีการเก็บสถติิปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ และเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิ ดขึน้กับ

เวลาที่ใชเ้พื่อประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผดิชอบงานนั้น 

การเปรยีบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองหารและเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 

 เทศบาลต าบลหนองหารได้ท าการเปรียบเทียบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจา้ง กับเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเดียวกันและมีพืน้ที่ติดต่อกัน จึงได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูล 

พืน้ฐานและอัตราก าลังทั้งสองเทศบาลเพื่อน ามาประกอบการก าหนดต าแหน่งพนักงาน ลกูจา้ง ดังนี ้

รายละเอียด เทศบาลต าบลหนองหาร เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว หมายเหต ุ

ขนาดเทศบาล กลาง กลาง  

พืน้ที ่ 28.28 ตร.กม. 14 หมู่บา้น  

จ านวนประชากร 4,196 คน 7,788 คน  

รายได้ ปี 2558  21,846,200 บาท 36,000,000 บาท  

ส่วนราชการ 3 ส่วน 5 ส่วน  

จ านวนข้าราชการ 

- ส านักปลัดเทศบาล 

   ข้าราชการ 

   ลูกจา้งประจ า 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   พนักงานจ้างทั่วไป 

-  

 

 

6 คน 

1 คน 

4 คน 

10 คน 

รวม 21 คน  

 

 

12 คน 

- 

3 คน 

10 คน 

รวม 25 คน 

 

   กองคลัง 

   ข้าราชการ  

   ลูกจา้งประจ า 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   พนักงานจ้างทั่วไป  

 

3 คน 

1 คน 

1 คน  

2 คน 

รวม 5 คน 

 

5 คน 

- 

1 คน 

- 

รวม 6 คน 
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รายละเอียด เทศบาลต าบลหนองหาร เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว หมายเหตุ 

   กองช่าง 

   ข้าราชการ 

   ลูกจา้งประจ า 

   พนักงานจา้งตามภารกิจ 

   พนักงานจา้งทั่วไป 

 

2 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

รวม  5 คน 

 

3 คน 

- 

1 คน 

- 

รวม 4 คน 

 

  กองการศึกษา 

  ข้าราชการ 

  ลูกจา้งประจ า 

  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

  พนักงานจา้งทั่วไป 

  

- ไม่ม ี- 

 

4 คน 

- 

16 คน 

- 

รวม  20 คน 

 

กองสาธารณสุขและ     

สิ่งแวดล้อม 

ข้าราชการ 

ลูกจา้งประจ า 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 

พนักงานจา้งทั่วไป 

 

 

-ไม่ม-ี 

 

 

4 อัตรา 

- 

1 คน 

1 คน 

รวม  

 

  

 

3.4  ก าหนดความต้องการพนักงานในเทศบาลต าบลหนองหาร โดยใหห้ัวหนา้ส่วนราชการเข้ามามี

ส่วนรว่ม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความตอ้งการในการใชพ้นักงานจา้งให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่

ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และตอ้งค านึงถึงโครงสร้างสว่นราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจา้ งประจ าใน

เทศบาลต าบลหนองหารประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจา้ง  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองหาร ที่ 471/2557 ลงวันที่ 7 

สิงหาคม 2557  ดังนี้  นางสุพิศ   เถียรทิม  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร เป็นประธานกรรม การ       

นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ ์ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร เป็นกรรมการ นายเอกลักษณ์  ตนยอม ผูอ้ านวยการ

กองชา่ง เป็นกรรมการ  นางสาวทัศนยี์   แก้วยัง  เป็นกรรมการ นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์  หัวหน้าฝาุย

อ านวยการ เป็นกรรมการ  นางกัณฐิรัศมิ์  วงค์ค าปัน  บุคลากร เป็นกรรมการและเลขานุการ   
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  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจา้ง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ

หนา้ที่ ความรับผดิชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสรา้งสว่นราชการของเทศบาล

ต าบลหนองหาร ประกอบด้วย 

                         3.5.1 ส านักปลัดเทศบาล 

        พนักงานจา้งตามภารกิจ 

         - คนตกแต่งสวน       จ านวน  1 อัตรา 

         - คนตกแต่งสวน    จ านวน  1 อัตรา 

         - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จ านวน  1 อัตรา 

         - ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก   จ านวน  1 อัตรา 

         พนักงานจา้งทั่วไป 

- พนักงานดับเพลิง   จ านวน  1 อัตรา 

- ภารโรง     จ านวน  1 อัตรา  

- คนงานทั่วไป    จ านวน  7 อัตรา  

- ผูดู้แลเด็ก    จ านวน  2 อัตรา 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่องเที่ยว ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศ าสนาและ

วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

     3.5.2 กองคลัง 

      พนักงานจา้งทั่วไป 

- คนงานทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา 

  โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร      ด้านเศรษ ฐกิจ 

การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาคนและสังคม ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

       3.5.3 กองชา่ง 

        พนักงานจา้งตามภารกิจ  

        - ผูช่้วยชา่งไฟฟูา    จ านวน  1  อัตรา 

        พนักงานจา้งทั่วไป 

        - คนงานทั่วไป    จ านวน  5  อัตรา 

  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหารด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ด้านการ

ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี    โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง        

ไม่เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

       3.6.1 ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 21,846,220 บาท  

                 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นรอ้ยละ 30.82 

       3.6.2 ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 22,938,510 บาท 

                 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นรอ้ยละ 31.85 

       3.6.3 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณรายจ่าย จ านวน 24,085,435 บาท  

       ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นรอ้ยละ 32.72  

  3.5 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งทุกคน ได้รับการ

พัฒนาความรูค้วามสามารถ อย่างนอ้ยปีละ  1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

เพื่อให้การวางแผนอั ตราก าลัง  3  ปี ของ เทศบาล ต าบลหนองหาร   มคีวามครบถ้วน  

เทศบาลต าบลหนองหาร    สามารถด าเนินการตามอ านาจห น้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ วิเคราะหส์ภาพ

ปัญหาในเขตพืน้ที่ของ เทศบาล ต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพืน้ฐานและความตอ้งการของ

ประชาชนในเขตพืน้ที่ที่ส าคัญ  ดังนี้    

   สภาพปัญหาของเขตพืน้ที่ที่รับผดิชอบและความตอ้งการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น  ด้านต่าง ๆ  

ดังนี้ 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางส่วนเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 

        ในฤดูฝน  เป็นฝุุนในฤดูแล้ง 

1.2  มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ เนื่องจากพืน้ที่อยู่นอกเขตการให้บริการโทรศัพท์ 

1.3  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ค่าใช้จ่ายสูงการไฟฟูาไม่ได้ 

        สนับสนุนงบประมาณ  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว  

     2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน     

                  - ขาดความรูโ้อกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมให้ความรูใ้นการประกอบ   

อาชีพตอ้งอาศัยงบประมาณ ท าให้อบรมไม่คลอบคลุมทุกอาชีพ 

               -  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ เนื่องจากประชากรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  

         2.2  การพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง 

               2.3 ผลผลิตการเกษตรกรตกต่ า ผลติผลออกมามากเกินความตอ้งการของตลาด ราคาถูก 
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3. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 

       3.1  ขาดแหล่งข้อมูลขา่วสารดา้นสาธารณสุข และการบริการดา้นสุขอนามัย เนื่องจากในเขต

เทศบาลไม่มสีถานีอนามัยและบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 

              3.2 มกีารแพรร่ะบาดของยาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง  เนื่องจากในเขตเทศบาลมแีรงงานต่างดา้ว    

เข้ามาท างานเพิ่มมากขึน้   ประกอบกับการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น และผู้ที่ว่างงาน 

            3.3  การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 

          3.4  การปูองกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ/โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ ายังขาดความ

ต่อเนื่อง 

4.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        4.1  ขาดระบบประปาเพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง 

              4.2  แหลง่น้ าเพื่อการเกษตรตื้นเขิน การท าเกษตรกรรมตอ้งอาศัยแหลง่น้ าจากชลประทาน

เท่านั้น 

5.  ปัญหาด้านการพัฒนาคน และสังคม  

5.1  การขาดแหลง่ขอ้มูลข่าวสาร 

        5.2  การขาดโอกาสในการศกึษาและการศกึษานอกระบบ 

        5.3  ขาดสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

     6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               6.1   ดินเสื่อมคุณภาพ เกษตรจะท าไร่ปลูกพืชตลอดทั้งปี จะไม่มกีารบ ารุงดิน 

          6.2  การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาของประชาชน เพื่อบุกรุกพื้นที่ท ากิน และเพื่อน ามาเผาถ่าน

ประกอบ อาชีพ   

               6.3  เกิดหมอกควันจากการเผาตอซังขา้วและลักลอบเผาปุาของประชาชนที่อาศัยหาของปุา การ

เผาเพื่อให้เห็ดขึน้  

7.  ปัญหาการบรหิารและการจัดการของเทศบาลต าบลหนองหาร 

              7.1  ความเข้มแข็งขององคก์รภาคประชาชน ขาดการรวมกุล่มเพื่อสรา้งความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

       7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 

           7.3  ครุภัณฑส์ านักงานไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด  

ความต้องการของประชาชน 

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        1.1  ขุดลอกคลอง  ,สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ า 

        1.2  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

        1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หนิคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
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2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 

        2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 

        2.2  ฝกึอบรมความรู้  ดา้นวิชาการ และการศกึษาดูงาน 

        2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 

   2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   2.5   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตา่ง  ๆ 

 3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 

         3.1  ฝกึอบรมให้ความรูท้างโภชนาการอนามัยแม ่และเด็ก 

         3.2  ให้ความรู้ดา้นสุขศกึษา 

         3.3  ให้มกีารปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

       3.4 ให้มกีารปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด , โรคติดตอ่,โรคอุบัติใหม่, โรคอุบัติซ้ า 

         3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ 

        4. ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 

             4.1  ให้มกีารขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 

       4.2  ให้มกีารขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่ 

        5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชวีิต 

          5.1  ฝกึอบรมให้ความรูด้้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 

  5.2  ให้ความรู้ดา้นการจัดศึกษา การศกึษานอกระบบ  

        5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

          5.4   ฟื้นฟูและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     5.5  จัดสร้างสถานที่ออกก าลังกาย และปรับปรุงที่สาธารณะเป็นที่พักผอ่นหย่อนใจ 

         6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

           6.1  รณรงคใ์ห้ความรู้ในการไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ 

             6.2  ฝกึอบรมจัดตั้งเยาวชนดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

       6.4  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

   7. ความต้องการด้านการบรหิาร และจัดการของเทศบาลต าบล 

           7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี , กลุ่มอาสาอื่นๆ 

    7.2 จัดหาบุคลากรใหเ้พียงพอในการปฏิบัติงาน 

           7.3 จัดหาครุภัณฑส์ านักงานให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

 การพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหนองหาร นั้น เป็นการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ในการ

ร่วมคดิร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสรา้งรว่มจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลต าบล

หนองหารให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา เทศบาล ต าบลหนองหารจะสมบูรณ์ได้ 

จ าเป็นต้องอาศัยความรว่มมอืของชุมชน ในพืน้ที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว

ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลหนองหารยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก

กลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้ เน้นการสง่เสริม และสนับสนุนใหก้ารศกึษาเด็กก่อนวัยเรียน  

และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มคีุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศกึษา 

ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ น้ัน    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดใหต้ั้งเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงโดยส่วนรวม 

 การวิเคราะหภ์ารกิจ   อ านาจ     หนา้ที่ของเทศบาล     ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ .ศ.249 และ

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ.2542 

และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล  ใช้เทคนิค  SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนีเ้พื่อให้ทราบว่า เทศบาลต าบล           

มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนนิการแ ก้ไขปัญหาในเขตพืน้ที่ใหต้รงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 

โดยวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  เทศบาลต าบล

หนองหาร  ก าหนดวิธีการด าเนนิการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒน าอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล    และนโยบายของผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  ทั้งนีส้ามารถวิเคราะหภ์ารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา   โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น  7 

ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า  (มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2)    

      มาตรา 51 (8) ) 

(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 

(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16 (17)) 

(5) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28) ) 

(6) รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ  

              สิ่งปฏิกูล  (มาตรา 50 (3) ) 

(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7)) 
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         5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา  (มาตรา 16 (9) มาตรา 50 (6) ) 

(2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

         (มาตรา 16(10)) 

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12)) 

(4) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ (มาตรา 16 (13) ) 

(5) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 

                          (6)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(1)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16(17)) 

(2)  การจัดให้มีและควบคุมและฌาปนสถาน  (มาตรา  16(20) ) 

(3)  การรักษาความปอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ   

สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23) ) 

(4)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา 16 (27) ) 

(5)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) ) 

(6)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ  

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30) ) 

     5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มภีารกิจที่เกี่ยวข้อง    

           ดังนี้   

(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม และที่จอด (มาตรา 16 (3)) 

(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

(3) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

(4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์ (มาตรา 16 (21)) 

(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22) ) 

        5.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

                 ดังนี้ 

                 (1) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  (มาตรา 16 (18) ) 

                 (2) การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากปุาไม้  ที่ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (27) ) 

 5.6 ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น มภีารกิจ  ที่เกี่ยวข้อง  

                  ดังนี้ 

                 ( 1) บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                        (มาตรา 16(11)) 
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          5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง  

                  ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1) ) 

(2)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน      

                                  (มาตรา 67(15) ) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจ เทศบาลต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลต าบล      

หนองหารได้เป็นอย่างด ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต

พืน้ที่ ประกอบด้วย การด าเนินการของ เทศบาล ต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ

ผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลหนองหารเป็นส าคัญ 

การวเิคราะห์ SWOT  ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

  เทศบาลต าบลหนองหารมภีาระหนา้ที่ กว้างขวางที่ต้องด าเนนิการ เชน่ ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชวีิต  การจัดให้บริการสาธารณะพืน้ฐานแก่ประชาชน ดา้นการพัฒนา และบริการระบบ

สาธารณูปโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ด้านการศึกษา ดา้นสิ่งแวดล้อม ด้านความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข และเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงกับความตอ้งการมากที่สุด 

  ดังนัน้ เพื่อเป็นการวิเคราะหศ์ักยภาพ การประเมนิโดยการวิเคราะหถ์ึงโอกาส และภาวการณ์

คุกคาม หรอืข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภา ยใน /ภายนอก ที่มผีลกระทบต่อการก าหนดต าแหน่งของ

พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมต่ าง 

ๆ ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกของเทศบาลต าบลหนองหารดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength: S) 

1. พืน้ที่เขตรับผดิชอบมีขนาดเล็ก เพียง 28.28 ตารางกิโลเมตร      หมู่บ้านทั้งหมด 5 

หมูบ่้าน ระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคม อยู่ในระดับ ดี 

2. ชุมชนมวีัฒนธรรมท้องถิ่นที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านภาค ขนบธรรมเนยีม ประเพณี

ศลิปวัฒนธรรม และมีการอนุรักษ์สบืทอดอย่างต่อเนื่อง 

3. ชุมชนมภีูมปิัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสนิค้าหัตถกรรมที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 

4. ประชาชนในพื้นที่มรีะดับการศกึษาที่สูงขึน้ โดยเฉพาะเยาวชน เด็กรุ่นใหม่ และประชากร

ในวัยแรงงานที่มีฝีมอืมากขึ้น 

5. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งปุาไม้ และน้ าในระบบ

ชลประทาน 

6. ชุมชนมคีวามตื่นตัวในการมสี่วนร่ วมในการพัฒนา และช่วยตรวจสอบ  การท างานของ

ภาครัฐ โดยมีการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กร 

7. ชุมชน และผู้น ามีความเข้มแข็ง และมีการด าเนินกิจกรรมระดับต าบลร่วมกันเป็นประจ า 
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8. มีระบบการบริหารงานภายในที่ดี มีค าสั่งมอบหมายงาน แบ่งหนา้ที่รับผดิชอบ มคีวาม

ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีใชจ้ัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลการ

แสดงผลลัพธ์ การท าส าเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสม และสามารถ

น าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 

1. ประชากรยังมปีัญหาความยากจน เนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนา     ในทุกด้าน 

2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร 

3. ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง ตอ้งพึ่งพาแรงงานต่างถิ่น 

4. มีปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม เชน่ มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการปล่อยพื้นที่ให้รกร้างว่าง

เปล่าเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ 

5. การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรตา่ง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดทักษะ และยึดเรื่อง

งบประมาณเป็นที่ตั้ง 

6. แผนที่วางไว้กับการปฏิบัติจรงิยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบางครัง้ตอ้งยึดถือความ

เดือดร้อน เรง่ดว่นเฉพาะหนา้ 

7. อัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ ไม่เพียงพอกับภารกิจที่เพิ่มขึน้ 

8. เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรูใ้นงานที่เป็นภารกิจ

รับผิดชอบ 
 

 

โอกาส (Opportunity: O) 

1. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยมีโครงการ

ส าคัญหลายโครงการ เชน่ OTOP กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนว่ยงานได้ให้การสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สรา้งรายได้ให้กับคนใน

พืน้ที่ 

3. เส้นทางคมนาคมของพื้นที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมหลักของจังหวัด สามารถเดินทาง

ได้สะดวกรวดเร็ว และอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด 

4. มีผู้บริหารมภีาวะผู้น า และสามารถประสานกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเจา้ของ

งบประมาณ หรอืโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นในพืน้ที่ 

 

 
 



๒๘ 
 

5. ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการ

ประสานงานระหว่างเทศบาล กับชุ มชน และองค์กรต่าง ๆ ในพืน้ที่แล้วปฏิบัติได้ทันที มแีผนพัฒนาเทศบาล

ที่มาจากประชาคมหมูบ่้าน เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

6. เทศบาลต าบลหนองหารมเีว็บไซต์ของส านักงานสามารถเผยแพรข่้อมูลขา่วสาร กฎหมาย 

และระเบียบต่าง ๆ สามารถประชาสัมพันธ์งานในองค์กร และเป็นทาง เลือกในการรับแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ จาก

ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

ปัญหาอุปสรรค หรอืข้อจ ากัด (Threats: T) 

1. หนว่ยงานมีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาแตล่ะปี 

2. ปัญหาความตอ้งการบางเรื่องที่เป็นความต้องการของประชาชน เทศบาลไม่สามารถ

ด าเนนิการ หรอืสนับสนุนได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ ขอ้กฎหมาย 

3. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานของภาคราชการ และท้องถิ่น 

4. ประชาชนบางสว่นยังไม่เขา้ใจสิทธิ และหนา้ที่ของตนเอง 

5. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

จากการวิเคราะห ์ SWOT ข้างตน้ ในส่วนของ จุดแข็ง และโอกาส เมื่อวิเคราะหจ์า กปัจจัยทั้ง

ภายใน และภายนอก องค์กร จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลหนองหาร มีขอ้ได้เปรียบต่อการพัฒนา เนื่องจากที่ตัง้

ของพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การขยายตัวของเมอืง         แหลง่ธุรกิจ รา้นค้า มกีารจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม

มากขึ้นทุกปี มีบุคลากรที่มคีุณภาพ เป็นองค์กรที่มี การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง มกีลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายมี

หนว่ยงานภายนอกที่เอื้อตอ่การพัฒนาของเทศบาล 

ในส่วนของจุดออ่น และอุปสรรค ของต าบลหนองหารไม่ได้เป็นปัญหาที่ท าให้การพัฒนา

หยุดชะงัก แต่เป็นปัญหาที่เทศบาลต้องก าหนดแนวทางแก้ไข พัฒนา โดยค านงึถึงสภาวะแวดล้อมตา่ง ๆ ที่ ก่อ

เกิดปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยน าจุดแข็ง และโอกาสที่มอียู่มาปรับใช้ หรอืสนับสนุนในการแก้ไข

ปัญหา และวางแผนพัฒนา องค์กรใหท้ันสมัยใหบ้ริการประชาชนได้ทั่วถึง และท าใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีิตที่

ดีขึ้น ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลจะด าเนินการ  

    ภารกิจหลัก 

1. จัดให้มกีารปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

2. จัดให้มกีารส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

3. จัดให้มสี่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้้อยโอกาส 

4. จัดให้มกีารส่งเสริมการศึกษา 

5. จัดให้มกีารสาธารณสุข 

6. จัดให้มกีารจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ส่งเสริมการพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 

8. จัดให้มกีารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ภารกิจรอง 

      1. ส่งเสริมให้มีการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2. ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

      3. ส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

      4. ส่งเสริมให้มีการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

      5.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  

เทศบาลต าบลหนองหาร ก าหนดโครงสร้างกา รแบ่งสว่นราชการออกเป็น  3  กองได้แก่  ส านักปลัด        

กองคลัง   และกองชา่ง   และก าหนดกรอบอัตราก าลัง ข้าราชการ จ านวน ทั้งสิน้  13 อัตรา ลูกจา้งประจ า 

จ านวน 3 อัตรา พนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา พนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 10 อัตรา รวมก าหนด

เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน   31  อัตรา แตเ่นื่องจากเทศบาลต าบลหนองหารมภีารกิจและปริมาณงานที่

เพิ่มมากขึ้น จ านวนมากในส่วนของส านักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองชา่ง   และจ านวนบุคลากรที่มอียู่ไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีคว าม

จ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึน้ใหม่ โดยเป็นข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานจา้ง ปี 2558 จ านวน 2 

อัตรา ปี 2559 จ านวน 3 อัตรา ปี 2560 จ านวน 3 อัตรา  เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไข

ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหาร และมีความจ าเป็นต้ องลดจ านวน

ข้าราชการ ในส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา  เนื่องจากมีภารกิจและปริมาณยังไม่มากประกอบกับหาก

มีการก าหนดต าแหน่งที่มคีวามจ าเป็นมากกว่า เทศบาลต าบลหนองหารสามารถมอบหมายใหบุ้คลากรที่

ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

 



๓๐ 
 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

     8.1   โครงสร้าง            

จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหารดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหารมภีารกิจ  อ านาจหน้าที่              

ที่จะต้องด าเนนิการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.2542  โดยมี

การก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการ  ดังนี ้     เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย รายงานขอความเห็นชอบ

ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี ้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

ปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานเทศบาล ) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  7) 

   หัวหน้าฝุายอ านวยการ 6   

1. งานธุรการ 

2. งานกิจการสภา 

3. งานการเจา้หนา้ที่ 

   4.งานนโยบายและแผน 

   5. งานนิติการ 

    6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    7. งานพัฒนาชุมชน 

    8. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  7) 

       หัวหน้าฝุายอ านวยการ 6  

1. งานบริหารทั่วไป 

2. งานกิจการสภา 

3. งานการเจา้หนา้ที่ 

   4. งานนโยบายและแผน 

   5. งานนิติการ 

    6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   7. งานพัฒนาชุมชน 

   8. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

กองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  7) 

   1. งานการเงินและบัญชี 

   2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

   3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  

   4 . งานธุรการ 

 กองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  7) 

  1. งานการเงนิและบัญชี 

  2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

  3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  

  4.  งานธุรการ 
 

 



๓๑ 
 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  7) 

    1. งานก่อสร้าง 

    2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

    3. งานสาธารณูปการ 

    4.  งานธุรการ    

 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  7) 

   1.  งานก่อสร้าง 

   2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   3.  งานสาธารณูปการ 

   4.  งานธุรการ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 กองคลัง 

นักบรหิารงานคลัง 7 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัฒนาและจัดเก็บ 

  รายได ้

- งานพัสดุและทะเบียน  

   ทรัพย์สนิ 

- งานธุรการ 

กองช่าง 

นักบรหิารงานช่าง  7 

- งานก่อสร้าง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานสาธารณูปการ 

- งานธุรการ 

10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

                                                                                                     ปลัดเทศบาล 

                                                                                             (นักบริหารงานเทศบาล.8) 

           
                               

           

 

      

                         ส านักงานปลัดเทศบาล 

                         นักบรหิารงานทั่วไป  7 

                   -หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 6   

                    -  งานบริหารท่ัวไป 

                    -  งานกิจการสภา 

         -  งานการเจ้าหนา้ที ่

                    -  งานนโยบายและแผน 

                    -  งานนติกิาร 

                    - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     - งานพัฒนาชุมชน 

                    - งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

                    - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  

   



 

 

    หัวหน้าฝุายอ านวยการ 6 

     (นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1)   

    หัวหน้าส านักปลัด 7 

     (นักบริหารงานท่ัวไป 7   

                                                                    โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวเิคราะห ์

นโยบายและแผน 

 

งานการเจ้าหนา้ที ่

 

งานนติกิาร 

งานการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

งานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอ้ม 

งานปูองกัน 

และบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

งานกิจการสภา 

 

งานพัฒนาชุมชน 

 - เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

   ลูกจ้างประจ า(1) 

- คนตกแต่งสวน 

  (ภารกิจ) (2) 

- ภารโรง 

  (ท่ัวไป) (1) 

-คนงานท่ัวไป 

  (ท่ัวไป) (5) 

-เจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์

  นโยบายและแผน 

  5 (1) 

-บุคลากร  

  /6 ว (1) 

-นติกิร 7 ว 

  (1)  

-นักวชิาการศึกษา 

  5  (1) 

- ครูผู้ดูแลเด็ก 

   (ครูผู้ช่วย) (1) 
- ผู้ชว่ยครูผู้ดูแล  

   เด็ก (ภารกิจ ) (1) 

- ผู้ดูแลเด็ก 

   (ท่ัวไป) (2) 

-นักวชิาการ 

  ส่งเสริมสุขภาพ 

  3-5/6 ว 

-พนง.ขับเครื่อง 

 จักรกลขนาดเบา 

 (ภารกิจ ) (1) 

-พนักงานดับเพลงิ 

 (ท่ัวไป) (1) 

- คนงานท่ัวไป 

   (ท่ัวไป) (2) 

- - 

 

ระดับ 8 7 7 ว 6 6 ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างทั่วไป 

จ านวน    1   1 1 2  2   1 4 11 



 

 

งานการเงนิและบัญชี งานพัสดุและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ 

 

งานธุรการ 

 

 

โครงสร้างกองคลัง 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 7) (1) 
  

 

 

 

 

 

 

       -  นักวิชาการเงนิและบัญช ี                         - นักวิชาการพัสดุ 4 (1)                      - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

 (ลูกจา้งประจ า) (1)                                -  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)                       5 (1) 

                                                                                                                         -  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1) 
        

            

  

ระดับ 8 7 7 ว 6 6 ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างทั่วไป 

จ านวน  1      1 1    1 -  2 

 

 

 



 

 
 

       โครงสร้างกองช่าง 

 

                                                                                  ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                                     (นักบริหารงานช่าง 7)  ( 1 ) 
  

 

 

 

          งานธุรการ                              งานก่อสร้าง                  งานออกแบบและควบคุมอาคาร          งานสาธารณูปการ 

                         
         

                  -คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)                     -นายช่างโยธา 6 ว (1)                             - นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า) (1)                - ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (ภารกิจ) (1) 

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

 

 

 

ระดับ 8 7 7 ว 6 6 ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า หนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างทั่วไป 

จ านวน  1    1       1 1 5 
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

                 พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริตอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ  ดว้ย ความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ

ประชาชนอย่างเสมอภาค   

 เทศบาล ต าบลหนองหาร  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงาน เทศบาล โดยการจัดท าแผนการพัฒนา

พนักงาน เทศบาล เพิ่มพูนความรู ้ทักษะ  ทัศนคต ิ มีคุณธรรมและจรยิธรรม   อันจะท าให้การปฏิ บัติหน้าที่ของ

พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลทุกคน ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ทุกต าแหน่ง

ได้มโีอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3   ปี  ทั้งนี ้ วิธีการพัฒนา  อาจใช้

วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรอืหลายวิธีก็ได้  เช่ น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศกึษาหรอืดูงาน  การประชุม   เชงิ

ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงาน เทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอ่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  

    

13.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานเทศบาล    

เทศบาลต าบลหนองหาร จะด าเนนิการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  พนักงาน

จา้ง  เพื่อให้พนักงาน  พนักงานจา้งเทศบาล  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. พนักงานเทศบาลพึงเป็นผู้มศีลีธรรมอันด ี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน

เทศบาล 

2. พนักงานเทศบาลพึงใช้วชิาชีพในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนัน้  

3. พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติที่ดแีละพัฒนาตนเองให้มคีุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่ม พูน

ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ  

5. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  ร วดเร็ว  

ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

6. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงตอ่เวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ตอ่ทาง

ราชการอย่างเต็มที่ 
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7. พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน   การให้ความรว่มมอืช่วยเหลือกลุ่มงาน

ของตน  ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างานและการแก้ปัญหารว่มกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่า

จะมีประโยชน์ตอ่การพัฒนางานในความรับผดิชอบด้วย 

8. พนักงานเทศบาลพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างประหยัดคุ้ มค่า       โดย

ระมัดระวังมใิห้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

9. พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงาน  

ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญ ชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม

ท านองครองธรรม 

10. พนักงานเทศบาลพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดความ

สามัคคี  ร่วมแรงรม่ใจในบรรดาผูร้่วมงานในการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อประโยชนส์่วนรวม 

11. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  และ

มนุษย์สัมพันธ์อันดี 

12. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  

13. พนักงานเทศบาลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  

เอือ้เฟื้อ  มนี้ าใจ  และใชก้ิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นวา่เรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไมอ่ยู่ในอ านาจ

หนา้ที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรช้ีแจงเหตุผลหรอืแนะน าให้ตดิต่อไปยังหนว่ยงานหรอืบุคคล  ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ

หนา้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ตอ่ไป 

14. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

15. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวสิัยจากผูม้า

ติดตอ่ราชการ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


