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แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
เทศบาลตาบลหนองหาร
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่
วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด ) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และ
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตาบล หนองหาร ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้เทศบาลตาบลหนองหารจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
กาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคล
ของลูกจ้างให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเกิดความ
คล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้คณะ กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มมี ติเห็นชอบ
ประกาศการกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลตาบลหนอง
หารจัดทาแผนอัต รากาลังของเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้เทศบาล
ตาบลหนองหารแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่
และภารกิจของ
เทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน อัตรากาลัง
3 ปี
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1.4 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่
10/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มมี ติเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
ของเทศบาลตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองหาร จึงได้จัดทา แผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ขึน้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหาร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหาร มีการกาหน ดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.เชียงใหม่ ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง ข้าราชการหรือ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.เชียงใหม่ ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลหนองหาร
2.6 เพื่อให้ เทศบาลตาบลหนองหาร สามารถ วางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานของ เทศบาล ตาบล หนองหาร
เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นต อนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหารดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหนองหารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหารมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองหารที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตาบลหนองหาร
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลหนองหาร ซึ่งมีนายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหารเป็นประธานเห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบ เขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองหาร
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทา ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ให้มเี ครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการ บารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมาบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา ให้มโี รงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม ให้มีสุสาน
และฌาปนสถาน บารุงและส่งเสริมการทามาหากินขอ งราษฎร ให้มแี ละบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธี
อื่น ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า เทศพาณิชย์
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในกา ร
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า การจัดให้มแี ละควบคุมตลาด
ท่าเทียบเรือง ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม
การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการ
ศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส การบารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกาจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้าเสีย การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล การจัดให้มีและควบคุม
สุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีแล ะควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความ
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ปลอดภัย ความเป็นร ะเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การจัดการ
การบารุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แ ผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของเทศบาลตาบล
หนองหาร
นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร (นางสุพิศ เถียรทิม ) แถลงต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 255๗ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน 255๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 255๗ ให้ นางสุพิศ เถียรทิม เป็นนายก เทศมนตรีตาบลหนองหาร
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้กาหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อแถลงต่อ
สภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
48 ทศ โดยถือยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ และแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อดาเนินงานตามกรอบอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่กาหนด ไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เทศบาลตาบลหนองหาร ณ ปัจจุบัน เป็นช่วงที่มกี ารขยายตัวของชุมชน มีอัตราการเพิ่มจานวน
ของประชากรค่อนข้างสูง จากการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรนอกพืน้ ที่ โดยเห็นได้จาก มีโครงการบ้าน
เอือ้ อาทร (หนองหาร) ประชาชนเข้าอาศัยแล้วจานวน 616 หลังคาเรือน กาลังดาเนินการอีก 784 หลังคา
เรือน ที่ดนิ มีการเปลี่ยนผูถ้ ือครองกรรมสิทธิ์ มีการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ เพื่ออยู่อาศัยจานวนมาก
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกับการแก้ปัญหาของชุมชนให้เ ป็นไปอย่างสมดุล โดยยึดถือการมี
ส่วนร่วม และความสงบสุขของพี่นอ้ งประชาชน
ในช่วง 4 ปีตอ่ ไปนี้ ดิฉันพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชน
ชาวหนองหารได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาทาหน้าที่ในครั้งนี้ โดยยึดความต้องการ แล ะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนา และจะยึดเอา
ผลประโยชน์ของพี่นอ้ งประชาชนเป็นที่ตั้ง

๕

โดยเทศบาลตาบลหนองหารจะเป็นส่วนกลางในการขับเคลื่อนกลไกให้ทุกส่วน เพื่อเดินหน้า
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในทุ ก ๆ ด้าน และจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลตาบล
หนองหารเป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตาบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรูค้ ู่คุณธรรม
พร้อมนาความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด ตามน
โยบาย
การสร้าง 3 สร้าง (นโยบาย ๓ ส.) มีดังต่อไปนี้
ส.๑ สร้างบ้าน
- จะยึดหลักปฏิบัติการสร้าง สร้างเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทั่วถึง
ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้
๑. การกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถึง
๒. ติดตัง้ กล้องวงจรปิด ในพืน้ ที่เสี่ยงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม
๓. สร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการ
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บ้าน
๕. สร้าง ส่งเสริมระบบการจัดการประปาหมูบ่ ้านให้มมี าตรฐาน มีการจัดการระบบน้าเสีย
๖. ก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บ้าน
7. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ส.๒ สร้างคน
- จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีกินดี และส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจอื่น ๆ ดังนี้
๑. อินเตอร์เน็ตไร้สายทุกหมู่บ้าน WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมูบ่ ้าน เพื่อนักเรียนนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
๒. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาต้านยาเสพติด
5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสานึกและร่วมอนุรักษ์
6. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑิต
7. ส่งเสริมคุณภาพและชีวติ เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ส่งเสริม สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ส.๓ สร้างบริการ จะยึดหลักการบริการ และอานวยความสะดวกให้กับผูม้ าขอรับบริการ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. บริการรับ-ส่ง ผู้ปุวยและผู้ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๖

๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดสี ู่ชุมชน สาหรับประชาชนและผูส้ ูงวัย
๓. สร้างสุขนิสัย และเพิ่มสวัสดิการเงินออม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างนิสัยการออม
และเพิ่มสวัสดิการเงินออม
๔. สร้างเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกกาลังกายทุกหมู่บ้าน
๕. ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ และส่งเสริมอาชีพผูพ้ ิการ
๖. มีตู้ยาสามัญประจาบ้าน
๗. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ
ในการพิจารณาดาเนินกิจกรรม ตามนโยบายให้สาเร็จ และบรรลุเปูาหมาย จะต้องจัดขบวนการ
บริหารให้ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย ดังนัน้ จะต้องยึดหลักการปฏิบัติ และปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
การบริหาร
1. จะปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสู่การ
เป็น “ ข้าราชการยุคใหม่ ” โดยจะนาหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อมาประกอบใช้
2. จะปรับปรุงกลไกการทางานของพนักงานทุกส่วนให้มคี วามโปร่งใส รวดเร็ว และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยรวม
3. จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มองค์กรมีสว่ นร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ตาบลหนองหาร
๔. จะบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
๕. จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
6. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และมีคุณภาพ
7. จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม
8. จะตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรีบแก้ไขปัญหา
สาธารณะของชุมชน และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทุกฝุาย
9. จะยึดหลักปฏิบัติที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหารมาโดย
ตลอดคือ

“ผลงานเด่นชัด พัฒนาโปร่งใส บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด ขอเทิดและแทนคุณ”

๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร
วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลหนองหาร

“ เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตาบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ”
คาขวัญประจาเทศบาลตาบลหนองหาร
“สมเด็จย่าคุ้มเกล้า ร่มเงาประเพณีล้านนา

เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษา กีฬาก้าวไกล ”
พันธกิจ (ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท.ที่จาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์)
๑. จัดให้มสี ิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน
๒. ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร
๓. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง
๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม
๖. พัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
๗. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
๑. มีส่งิ อานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน
๒. มีระบบเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ ทั้งระบบ และครบวงจร
๓. มีระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพืน้ ที่ อย่างทั่วถึง
๔. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและอุดมสมบูรณ์
๕. มีสง่ เสริมการพัฒนาคน และสังคม อย่างมีคุณภาพ
๖. มีการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม อย่างทันท่วงที และครบวงจร
๗. มีระบบการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของท้องถิ่น เพื่อให้รู้ถงึ ความต้องการ
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง สามารถจัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็น
หรือความเร่งด่วน รวมถึงชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน มีการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ สามารถกาหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การตัดสินใจด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีสว่ นร่วม
มีเหตุผล โปร่งใส มีความพอประมาณและคุ้มค่าในการลงทุน

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดค่า ช้าจ่าย การกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแล
ตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น เป็นต้น

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค และด้าน
สาธารณูปการ
การดาเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและน้ารวมถึงการจัดการจราจรใน
พืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา ระบบไฟฟูา การวางและปรับปรุง
ผังเมือง ควบคุมอาคาร

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ดาเนินการเกี่ ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีทิศทาง ร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร
อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลางจนถึงขนาดใหญ่ ร่วมพัฒนาองค์
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ

2. การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการเงิน ให้สามารถดาเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการ รวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกันพัฒนา
ยกระดับสินค้า /บริการ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของพืน้ ที่ให้ได้
มาตรฐาน และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ชว่ ยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า /
บริการ รวมถึงการพัฒนาบุค ลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน และก่อให้เกิดการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดใหม่

3. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานกา รผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่

4. สร้างภูมคิ ุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
การส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจบนพืน้ ฐาน และความพร้อมของชุมชน และส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่า งเสรี และเป็นธรรม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดการกระจาย

๙

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน

ผลประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

1. การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษารวบรวม และจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่ น ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสานึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภค เ
พื่อลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยให้ชุมชนดาเนินการด้วยตนเองมากขึน้ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการกาหนดขอบเขตพื้ นที่ (Zoning) การกาหนด
บทบัญญัติข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาตัวอย่างความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
การศึกษาดูงาน การหาต้นแบบเพื่อเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพืน้ ที่เพื่อทาการบ่มเพาะ
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสาเร็จที่เป็น
รูปธรรม สามารถใช้เป็นต้นแบบ และแนวทางในการพัฒนาเพื่อทาการขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอื่น

4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

การพัฒนา และสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนิเวศในแต่ละท้องถิ่น

1. การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรูเ้ พื่อ
การสืบค้นภูมิปัญญา / เอกลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนา แ ละเชื่อมโยงแหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานแหล่งประวัตศิ าสตร์ที่สาคัญ

2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชวี ิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม และการ
สร้างกลุม่ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาปัตยกรรมต่าง ๆ มีการออกแบบหรือก่อสร้
างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้คงไว้ซึ่งศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา

4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นการนา
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี ีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นจุดขายที่แตกต่าง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการ
กระตุน้ ให้ชุมาชนมีความภาคภูมิใจ และมีสว่ นร่วมในการสืบทอดวัฒนธร รม ประเพณี วิถีชวี ิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเชียงใหม่สืบไป

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การกระตุน้ และปลูกฝังจิตสานึก ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจ พร้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติได้โดยดาเนินการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถานบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อกาหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนนาไปสูก่ ารปรับกระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวิต

๑๐
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ / หรือศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอสาหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสูส่ ังคมแห่ง
การเรียนรู้

3. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
การพัฒนาให้มีร ะบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มคี ุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจของคนในชุมชน

4. การสงเคราะห์ผู้ดอ้ ยโอกาส
การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ดอ้ ยโอกาสในท้องถิ่นการกาหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส และ
ประชาชนชายขอบ ทัง้ ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

1. กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
การดาเนินกิจกรรมเพื่อกระตุน้ จิตสานึกให้เกิดความตระหนักในการมีสว่ นร่วม ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาใน
สังคม และชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร
/หน่วยงาน ในการเฝูาระวัง
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์แนวทางในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

2. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และสิ่งเสพติด
การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
ในการกาหนดมาตรการปูองกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา
สถานศึกษา และสถานที่ทางานอย่างเป็นระบบ

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการปูองกัน และ
เฝูาระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง ที่ดี

1. การสร้างจิตสานึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
การปรับกระบวนทัศน์ และสร้างจิตสานึกของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการทา
งานที่จะมุ่งไปสูป่ ระโยชน์ของประชาชน โดย
ประชาชนได้รับความ พึงพอใจ

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุง่ เน้นความคุม้ ค่าในการปฏิบัติภารกิจ เน้นการบริการโดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจก ารของรัฐ เพื่อลดภาระการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการตลอดจนพัฒนากลไกการกากับดูแลที่เข้มแข็ง และโปร่งใสโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น
หลัก และดาเนินการควบคูไ่ ปกับการปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ก ารพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเคร่งครัด

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอแนะ และกาหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ด้านการปกครอง

2.ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอสันทราย
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการจัดตัง้ ประชาคมระดับหมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
- สนับสนุนให้แผนพัฒนาอาเภอเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
- ส่งเสริมให้ประชาคมทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
- ส่งเสริมให้ขา้ ราชการมีคุณธรรม และดาเนินตามรอยพระยุคลบาท
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
- ส่งเสริมการดาเนินการเลือกตัง้ ทุกระดับให้โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
- ปรับบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีสว่ นร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
- ส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอสันทราย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- สนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจแบบเพียงพอเฉลิมพระเกียรติ
- ดาเนินงานตามโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล
- ดาเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน ของรัฐบาล
- เน้นเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานภูมปิ ัญญาชาวบ้านส่งเสริมการรวมกลุม่ อาชีพ
และจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงอาเภอสันทรายกับพื้นที่ขา้ งเคียงให้ได้
มาตรฐาน
- จัดระบบบริการขัน้ พืน้ ฐานที่จาเป็นให้มคี ุณภาพ และทั่วถึง

4.ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสว่ นร่วมใน
การดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณฟื้นฟูระบบนิเวศน์วทิ ยา
- ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
- เร่งรัดกลไกการบริหาร การจัดการทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการและบริหารได้ด้วยตนเอง ภายใต้ขอ้ จากัดของกฎหมาย
- สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายการใช้ทรัพยากรรัฐทุกประเภทให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจตัดสินใจจัดการทรัพยากรในพื้นที่ภายใต้หลักการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เร่งรัดให้ความรู้และประสบการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการจัดการคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม

๑๒
5.ด้านการพัฒนาสังคม

6.ด้านสุขภาพอนามัย และ
สาธารณสุข

7. ด้านการพัฒนาการเกษตร

- จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ดอ้ ยโอกาส
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- พัฒนาครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีการประเมินผลการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
- ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ประเพณีดงั้ เดิม
- ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีวนิ ัยโดยเน้นพัฒนาการศึกษา
- พัฒนาองค์กรประชาชน และสนับสนุนการรวมกลุม่ ทากิจกรรมในระดับพื้นที่
หมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ
- ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา
- ส่งเสริมนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล
- จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
- เผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย มีสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้าน
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแพทย์พ้ืนบ้าน
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและจัดการบริการด้านสาธารณสุข
- ทางานในเชิงรุกเน้นการปูองกันมากกว่าการรักษา
- ส่งเสริมให้ความรู้ดา้ นการเกษตร การพัฒนาคุณภาพการผลิต และความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมี
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตร
- ส่งเสริมให้เกษตรมีความรู้เรื่องกลไกตลาด
- เพื่อขยายฐานการผลิต โดยส่งเสริมให้มีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในพื้นที่
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร

๑๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
การดาเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ารวมถึงการ
จัดการจราจรในพืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา ระบบไฟฟูา
การวาง และปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร
1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และรางระบายน้า
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร เช่นไฟสัญญาณเตือนจราจร ปูายสัญญาณเตือนจราจร
ฯลฯ
1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูาสาธารณะ
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร และใช้ที่ดิน
1.1.6 บารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร
ในท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดค่าใช้จา่ ย การกระจายสินค้า
1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าทางการเกษตร
1.2.2 การจัดตั้งตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น ฯลฯ
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก

2. ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่ อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สร้างการมีส่วนร่วมการ
เรียนรูป้ ระชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเครือข่ายตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
ดาเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุม่
(Cluster) เช่น จัดตั้งกลุ่ มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร
ฯลฯ เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า /บริการ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามศักยภาพของพืน้ ที่ให้ได้มาตรฐาน และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ชว่ ยลด
ต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า /บริการ รวมถึงการพัฒน าบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า มีการ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกัน และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่

2.3 สร้างภูมคิ ุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
การส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ (กลุม่ /หมูบ่ ้าน/ตาบล) ส่งเสริมการขยายธุรกิจ บนพืน้ ฐาน และ
ความพร้อมของตนเอง และกลุม่ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบกา รเดิม (SMEs) ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด และการผลิต แก่ กลุม่ สินค้า และอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าหัตถกรรม สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ในพืน้ ที่

๑๔
2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

การ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยจัดหา จัดตั้งตลาดสด ร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน

2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตร
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด ปูองกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรเป็น

2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ร่วม
สร้างการมีสว่ นร่วม และเชื่อมโยงคนในท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลอด
ถึงการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพืน้ ที่ เพื่อสร้างประสบการณ์
และการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยว

2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด
พัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของตาบลเป็นที่รู้จักมากขึน้ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ

2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว
เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คงเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวย และสะอาด มี
มาตรฐาน และคนในพืน้ ที่มีส่วนร่วม

3. ด้านการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3.1 บริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
พัฒนาประสิทธิ ภาพ และคุณภาพได้มาตรฐานด้านการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งตาบล โดยการปรับปรุง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มเติม เหมาะสม
กับบริบทของตาบลพร้อมจัดการทรัพยากร และสภาพแวดล้อมรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนในอนาคต

3.2ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ / นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มคี ุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
นั กเรียน และประชาชนทั่วไปในพืน้ ที่ เช่นจัดสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมูบ่ ้าน ให้มี
ประสิทธิภาพ จัดหาหนังสือพิมพ์รวมถึงปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ / หรือศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านดนตรี
ด้านกีฬา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม และเพียงพอสาหรับประชาชนทุกระดับ อัน
เป็นการเสริมสร้างวิถกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวิต เพื่อก้าวสู่ชุมชน และสังคมแห่งการเรียนรู้

3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อ
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
การจัดการองค์ความรูท้ างวัฒนธรรม และต้นทุนทางสังคม การสร้างแหล่งก ารเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น
ภูมปัญญารวมถึงอัตลักษณ์ของคนในตาบล พัฒนาระบบข้อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งสืบทอด
ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงประวัตศิ าสตร์ในพืน้ ที่

๑๕
3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
จัดกิจกรรม /การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ สภาวัฒนธรรมระดับหมูบ่ ้าน และระดับตาบล
คณะกรรมการหมูบ่ ้านด้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมทางศาสนา ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีชวี ิตของประชาชน
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสังคมที่คุณธรรมนาสังคม

3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการนา
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชวี ิต ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายที่แตกต่าง และยั่งยื น ในขณะเดียวกันยังเป็น
การกระตุน้ ให้ชุมชนมีความภูมิใจ และมีสว่ นร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถชี ีวิต ภูมปัญญา
ท้องถิ่นของตาบลหนองหารสืบไป

4. ด้านอนุรักษ์

4.1 การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้าใจจิตสานึก และ
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยน
และสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมในการผลิต และบริโภคเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู้ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหามลพิษทางอากาศ อาทิ การก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ ฯลฯ ปัญหาหมอกควัน น้าเสีย ขยะมูล
ฝอย การกาหนดบทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อค
วบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต

5. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม

5.1. การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ให้ได้รับปัจจัยในการยังชีพ เบีย้ ยังชีพอย่างทั่วถึง
ตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ

5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
การเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทา ในหลายรูปแบบตามแนวทาง
ประชาธิปไตย โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิ จกรรมด้าน ๆ แก่
ชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน คณะกรรมการหมูบ่ ้าน ฯลฯ ในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดย
ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดารงชีวิตทาให้ประชาชนในพืน้ ที่มีชวี ิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึ งส่งเสริมความสามัคคีปรองดองใน
สังคม

5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
พัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มคี ุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจของคนในสังคม เช่น การจัด
กิจกรรมด้านการกีฬา ให้สคู่ วามเป็นเลิศในระดับตาบล /อาเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด

5.4 ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน
รณรงค์ /ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นาที่ดีในอนาคต โดยการสร้ าง
จิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ที่ดีในการดาเนินชีวิต อาทิ การ
เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทา ในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจัดกิจกรรม

๑๖
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อบรมให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้
เยาวชนในพืน้ ที่

6.ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม

าน ๆ ของเด็ก และ

6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โดยการสร้างความตระหนักในการมีสว่ นร่วม และแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุในภัยที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่

6.2 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา อุทกภัย ภัยแล้ง อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง
พนัง การขุดลอก คู คลอง ลาน้า เพื่อปูองกันน้าท่วม ฯ รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่พ้ืนที่ประสบภัยในพืน้ ที่

6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุ มชนอย่าง บูรณาการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายใน
การปูองกัน และเฝูาระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กู้ชีพกู้ภัย มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน ฯลฯ

7. ด้านการบริหาร 7.1 การสร้างจิตสานึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน
จัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาโดยเน้นกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธคี ิด วิธกี ารทางานของพนักงาน ไปสูก่ ารเป็น “ข้าราชการยุค
ใหม่” โดยนาหลักธรรมมาภิบาล 6 ข้อมาปรับใช้ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
อาทิการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาอบรม เพื่อให้ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการทางานที่จะมุ่ง
ไปสูป่ ระโยชน์ของประชาชนโดยคู่ไปกับการอบรมให้ความรูส้ ร้างจิตสานึก และพัฒน าขีดความสามารถ
ด้านธรรมมาภิบาล แก่บุคลากรภาคประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ และสามารถ
สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบ
ควบคุม
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการ การกาหนดนโยบาย เสนอแนะ
และกาหนดบัญญัติ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชน กับภาคส่วนต่าง ๆ
ให้เสมอภาค และมีความสมดุล ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีส่งเสริม และจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในองค์กรตามที่กฎหมายกาหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

7.3 จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร
การพัฒนาโดยมุ่งเน้นความคุม้ ค่าในการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน รวมตลอดถึงการ
ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ อาคารสานักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมรับ
กับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจน
พัฒนากลไกกากับดูแลที่เข้มแข็ง และโปร่งใสโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการควบคูไ่ ปกับการ
ปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวมการพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสาหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
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3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
3.2.1 สานักปลัดเทศบาล
3.2.2 กองคลัง
3.2.3 กองช่าง
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.3.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน และการท่อ งเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.3.2 สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ระดับ 7
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายอานวยการ ระดับ 6
จานวน 1 อัตรา
- นิตกิ ร ระดับ 7 ว
จานวน 1 อัตรา
- บุคลากร ระดับ 6 ว
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 5
จานวน 1 อัตรา
- ครูผดู้ ูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6 ว
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจา)
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ งเทศบาลตาบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2.3 กองคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง ระดับ 7
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 5
จานวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4
จานวน 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
จานวน 1 อัตรา
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โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.2.4 กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง ระดับ 7
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา 6 ว
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจา)
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหารด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
มีการเก็บสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ และเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิ ดขึน้ กับ
เวลาที่ใช้เพื่อประกอบการกาหนดจานวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น
การเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลหนองหารและเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เทศบาลตาบลหนองหารได้ทาการเปรียบเทียบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง กับเทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเดียวกันและมีพืน้ ที่ติดต่อกัน จึงได้ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
พืน้ ฐานและอัตรากาลังทั้งสองเทศบาลเพื่อนามาประกอบการกาหนดตาแหน่งพนักงาน ลูกจ้าง ดังนี้
รายละเอียด
เทศบาลตาบลหนองหาร
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
หมายเหตุ
ขนาดเทศบาล
กลาง
กลาง
พืน้ ที่
28.28 ตร.กม.
14 หมู่บา้ น
จานวนประชากร
4,196 คน
7,788 คน
รายได้ ปี 2558
21,846,200 บาท
36,000,000 บาท
ส่วนราชการ
3 ส่วน
5 ส่วน
จานวนข้าราชการ
- สานักปลัดเทศบาล
ข้าราชการ
6 คน
12 คน
ลูกจ้างประจา
1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4 คน
3 คน
พนักงานจ้างทั่วไป
10 คน
10 คน
- รวม 21 คน
รวม 25 คน
กองคลัง
3 คน
5 คน
ข้าราชการ
1 คน
ลูกจ้างประจา
1 คน
1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 คน
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม 5 คน
รวม 6 คน
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รายละเอียด
กองช่าง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตาบลหนองหาร

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
รวม 5 คน

3 คน
1 คน
รวม 4 คน

- ไม่มี -

4 คน
16 คน
รวม 20 คน

-ไม่ม-ี

4 อัตรา
1 คน
1 คน
รวม

หมายเหตุ

3.4 กาหนดความต้องการพนักงานในเทศบาลตาบลหนองหาร โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้า
งประจาใน
เทศบาลตาบลหนองหารประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2558-2560) ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนองหาร ที่ 471/2557 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2557 ดังนี้ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร เป็นประธานกรรม
การ
นายมงคล รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร เป็นกรรมการ นายเอกลักษณ์ ตนยอม ผูอ้ านวยการ
กองช่าง เป็นกรรมการ นางสาวทัศนีย์ แก้วยัง เป็นกรรมการ นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ หัวหน้าฝุาย
อานวยการ เป็นกรรมการ นางกัณฐิรัศมิ์ วงค์คาปัน บุคลากร เป็นกรรมการและเลขานุการ
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3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
ตาบลหนองหาร ประกอบด้วย
3.5.1 สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คนตกแต่งสวน
จานวน 1 อัตรา
- คนตกแต่งสวน
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
- ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
- ภารโรง
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 7 อัตรา
- ผูด้ ูแลเด็ก
จานวน 2 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหารด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศ
าสนาและ
วัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
3.5.2 กองคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร ด้านเศรษ ฐกิจ
การลงทุน และการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.5.3 กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ ่วยช่างไฟฟูา
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 5 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
3.6.1 ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณรายจ่าย จานวน 21,846,220 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 30.82
3.6.2 ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณรายจ่าย จานวน 22,938,510 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 31.85
3.6.3 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณรายจ่าย จานวน 24,085,435 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 32.72
3.5 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร)

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอั ตรากาลัง 3
ปี ของเทศบาล ตาบลหนองหาร มีความครบถ้วน
เทศบาลตาบลหนองหาร สามารถดาเนินการตามอานาจห น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพืน้ ที่ของ เทศบาล ตาบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพืน้ ฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางส่วนเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
ในฤดูฝน เป็นฝุุนในฤดูแล้ง
1.2 มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ เนื่องจากพืน้ ที่อยู่นอกเขตการให้บริการโทรศัพท์
1.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ค่าใช้จ่ายสูงการไฟฟูาไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณ
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ขาดความรูโ้ อกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการประกอบ
อาชีพต้องอาศัยงบประมาณ ทาให้อบรมไม่คลอบคลุมทุกอาชีพ
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ เนื่องจากประชากรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
2.2 การพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง
2.3 ผลผลิตการเกษตรกรตกต่า ผลิตผลออกมามากเกินความต้องการของตลาด ราคาถูก
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3. ปัญหาด้านสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และการบริการด้านสุขอนามัย เนื่องจากในเขต
เทศบาลไม่มสี ถานีอนามัยและบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
3.2 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในเขตเทศบาลมีแรงงานต่างด้าว
เข้ามาทางานเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น และผู้ที่ว่างงาน
3.3 การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
3.4 การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ /โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ายังขาดความ
ต่อเนื่อง
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ขาดระบบประปาเพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง
4.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรตื้นเขิน การทาเกษตรกรรมต้องอาศัยแหล่งน้าจากชลประทาน
เท่านั้น
5. ปัญหาด้านการพัฒนาคน และสังคม
5.1 การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
5.3 ขาดสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ดินเสื่อมคุณภาพ เกษตรจะทาไร่ปลูกพืชตลอดทั้งปี จะไม่มกี ารบารุงดิน
6.2 การลักลอบตัดไม้ทาลายปุาของประชาชน เพื่อบุกรุกพื้นที่ทากิน และเพื่อนามาเผาถ่าน
ประกอบ อาชีพ
6.3 เกิดหมอกควันจากการเผาตอซังข้าวและลักลอบเผาปุาของประชาชนที่อาศัยหาของปุา การ
เผาเพื่อให้เห็ดขึน้
7. ปัญหาการบริหารและการจัดการของเทศบาลตาบลหนองหาร
7.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน ขาดการรวมกุล่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจากัด
7.3 ครุภัณฑ์สานักงานไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจากัด
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า
1.2 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
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2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝึกอบรมให้ความรูท้ างโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ให้ความรู้ดา้ นสุขศึกษา
3.3 ให้มกี ารปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 ให้มกี ารปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด , โรคติดต่อ,โรคอุบัติใหม่, โรคอุบัติซ้า
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
4. ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ให้มกี ารขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
4.2 ให้มกี ารขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านขนาดใหญ่
5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
5.2 ให้ความรู้ดา้ นการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.5 จัดสร้างสถานที่ออกกาลังกาย และปรับปรุงที่สาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ขุดลอกคลองที่ต้นื เขิน และกาจัดวัชพืช
6.4 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาลตาบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี , กลุ่มอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
7.3 จัดหาครุภัณฑ์สานักงานให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตาบลหนองหาร นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ เทศบาล ตาบล
หนองหารให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา เทศบาล ตาบลหนองหารจะสมบูรณ์ได้
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพืน้ ที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลหนองหารยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มคี ุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา
ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจ หน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ .ศ.249 และ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542
และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนีเ้ พื่อให้ทราบว่า เทศบาล ตาบล
มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแ ก้ไขปัญหาในเขตพืน้ ที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตาบล
หนองหาร กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒน าอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนีส้ ามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า (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) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 50 (3) )
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) มาตรา 50 (6) )
(2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16(10))

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))
(4) การจัดให้มีการบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (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
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30) )
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอด (มาตรา 16 (3))
(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(3) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
(4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22) )
5.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย (มาตรา 16 (18) )
(2) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (27) )
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
( 1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 16(11))
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5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1) )
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 67(15) )
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจ เทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลตาบล
หนองหารได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
พืน้ ที่ ประกอบด้วย การดาเนินการของ เทศบาล ตาบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบ้ ริหารของเทศบาลตาบลหนองหารเป็นสาคัญ
การวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตาบลหนองหาร
เทศบาลตาบลหนองหารมีภาระหน้าที่ กว้างขวางที่ต้องดาเนินการ เช่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดให้บริการสาธารณะพืน้ ฐานแก่ประชาชน ด้านการพัฒนา และบริการระบบ
สาธารณูปโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข และเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงกับความต้องการมากที่สุด
ดังนัน้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ การประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวการณ์
คุกคาม หรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภา ยใน/ภายนอก ที่มผี ลกระทบต่อการกาหนดตาแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมต่ าง
ๆ ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกของเทศบาลตาบลหนองหารดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
1. พืน้ ที่เขตรับผิดชอบมีขนาดเล็ก เพียง 28.28 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านทั้งหมด 5
หมูบ่ ้าน ระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคม อยู่ในระดับ ดี
2. ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านภาค ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และมีการอนุรักษ์สบื ทอดอย่างต่อเนื่อง
3. ชุมชนมีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวได้
4. ประชาชนในพื้นที่มรี ะดับการศึกษาที่สูงขึน้ โดยเฉพาะเยาวชน เด็กรุ่นใหม่ และประชากร
ในวัยแรงงานที่มีฝีมอื มากขึ้น
5. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งปุาไม้ และน้าในระบบ
ชลประทาน
6. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา และช่วยตรวจสอบ การทางานของ
ภาครัฐ โดยมีการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กร
7. ชุมชน และผู้นามีความเข้มแข็ง และมีการดาเนินกิจกรรมระดับตาบลร่วมกันเป็นประจา
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8. มีระบบการบริหารงานภายในที่ดี มีคาสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีใช้จัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลการ
แสดงผลลัพธ์ การทาสาเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
จุดอ่อน (Weakness: W)
1. ประชากรยังมีปัญหาความยากจน เนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนา ในทุกด้าน
2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร
3. ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง ต้องพึ่งพาแรงงานต่างถิ่น
4. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการปล่อยพื้นที่ให้รกร้างว่าง
เปล่าเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
5. การดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดทักษะ และยึดเรื่อง
งบประมาณเป็นที่ตั้ง
6. แผนที่วางไว้กับการปฏิบัติจริงยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบางครัง้ ต้องยึดถือความ
เดือดร้อน เร่งด่วนเฉพาะหน้า
7. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอกับภารกิจที่เพิ่มขึน้
8. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรูใ้ นงานที่เป็นภารกิจ
รับผิดชอบ
โอกาส (Opportunity: O)

1. รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยมีโครงการ
สาคัญหลายโครงการ เช่น OTOP กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนใน
พืน้ ที่
3. เส้นทางคมนาคมของพื้นที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมหลักของจังหวัด สามารถเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็ว และอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด
4. มีผู้บริหารมีภาวะผู้นา และสามารถประสานกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของ
งบประมาณ หรือโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพืน้ ที่
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5. ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการ
ประสานงานระหว่างเทศบาล กับชุ มชน และองค์กรต่าง ๆ ในพืน้ ที่แล้วปฏิบัติได้ทันที มีแผนพัฒนาเทศบาล
ที่มาจากประชาคมหมูบ่ ้าน เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. เทศบาลตาบลหนองหารมีเว็บไซต์ของสานักงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ สามารถประชาสัมพันธ์งานในองค์กร และเป็นทาง เลือกในการรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ จาก
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจากัด (Threats: T)

1. หน่วยงานมีขอ้ จากัดด้านงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาแต่ละปี
2. ปัญหาความต้องการบางเรื่องที่เป็นความต้องการของประชาชน เทศบาลไม่สามารถ
ดาเนินการ หรือสนับสนุนได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย
3. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงานของภาคราชการ และท้องถิ่น
4. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง
5. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น ในส่วนของ จุดแข็ง และโอกาส เมื่อวิเคราะห์จา กปัจจัยทั้ง
ภายใน และภายนอก องค์กร จะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลหนองหาร มีขอ้ ได้เปรียบต่อการพัฒนา เนื่องจากที่ตงั้
ของพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การขยายตัวของเมือง
แหล่งธุรกิจ ร้านค้า มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี มีบุคลากรที่มคี ุณภาพ เป็นองค์กรที่มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายมี
หน่วยงานภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนาของเทศบาล
ในส่วนของจุดอ่อน และอุปสรรค ของตาบลหนองหารไม่ได้เป็นปัญหาที่ทาให้การพัฒนา
หยุดชะงัก แต่เป็นปัญหาที่เทศบาลต้องกาหนดแนวทางแก้ไข พัฒนา โดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่ ก่อ
เกิดปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยนาจุดแข็ง และโอกาสที่มอี ยู่มาปรับใช้ หรือสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหา และวางแผนพัฒนา องค์กรให้ทันสมัยให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง และทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน ต่อไป

๒๙

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. จัดให้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. จัดให้มกี ารส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
3. จัดให้มสี ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
4. จัดให้มกี ารส่งเสริมการศึกษา
5. จัดให้มกี ารสาธารณสุข
6. จัดให้มกี ารจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
8. จัดให้มกี ารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. ส่งเสริมให้มีการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้มกี ารฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
3. ส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ส่งเสริมให้มกี ารวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลหนองหาร กาหนดโครงสร้างกา รแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กองได้แก่ สานักปลัด
กองคลัง และกองช่าง และกาหนดกรอบอัตรากาลัง ข้าราชการ จานวน ทั้งสิน้ 13 อัตรา ลูกจ้างประจา
จานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 10 อัตรา รวมกาหนด
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 31 อัตรา แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลหนองหารมีภา รกิจและปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้น จานวนมากในส่วนของสานักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง และจานวนบุคลากรที่มอี ยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีคว
าม
จาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึน้ ใหม่ โดยเป็นข้าราชการ จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้าง ปี 2558 จานวน 2
อัตรา ปี 2559 จานวน 3 อัตรา ปี 2560 จานวน 3 อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลตาบลหนองหาร และมีความจาเป็นต้
องลดจานวน
ข้าราชการ ในสานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีภารกิจและปริมาณยังไม่มากประกอบกับหาก
มีการกาหนดตาแหน่งที่มคี วามจาเป็นมากกว่า เทศบาลตาบลหนองหารสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
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8. โครงสร้างการกาหนดส่ วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลหนองหารดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองหารมีภารกิจ อานาจหน้าที่
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .พศ.2542 โดยมี
การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ เทศบาลตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย รายงานขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง3 ปี สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง ปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล )

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
หัวหน้าฝุายอานวยการ 6

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
หัวหน้าฝุายอานวยการ 6

1. งานธุรการ
2. งานกิจการสภา
3. งานการเจ้าหน้าที่
4.งานนโยบายและแผน
5. งานนิติการ
6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานพัฒนาชุมชน
8. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานกิจการสภา
3. งานการเจ้าหน้าที่
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. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
4. งานธุรการ
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กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานสาธารณูปการ
4. งานธุรการ

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

1.
2.
3.
4.

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานสาธารณูปการ
งานธุรการ

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลหนองหาร
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล.8)

สานักงานปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 7
-หัวหน้าฝ่ายอานวยการ 6
- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนโยบายและแผน
- งานนิตกิ าร
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง 7
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
- งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สนิ
- งานธุรการ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7
- งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปการ
- งานธุรการ

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด 7
(นักบริหารงานทั่วไป 7

หัวหน้าฝุายอานวยการ 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6) (1)

งานบริหารทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา(1)
- คนตกแต่งสวน
(ภารกิจ) (2)
- ภารโรง
(ทั่วไป) (1)
-คนงานทั่วไป
(ทั่วไป) (5)
ระดับ
จานวน

8

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

งานการเจ้าหน้าที่

-เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผน
5 (1)

-บุคลากร
/6 ว (1)

งานการศึกษา
งานสาธารณสุข
ศาสนาและ
และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
-นักวิชาการศึกษา -นักวิชาการ
5 (1)
ส่งเสริมสุขภาพ
- ครูผู้ดูแลเด็ก
3-5/6 ว
(ครูผู้ช่วย) (1)

งานนิตกิ าร
-นิตกิ ร 7 ว
(1)

- ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแล
เด็ก (ภารกิจ ) (1)
- ผู้ดูแลเด็ก

(ทั่วไป) (2)
7

7ว

6

1

1

6ว
1

5
2

4

3
2

2

1

ลูกจ้างประจา
1

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
-พนง.ขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา
(ภารกิจ ) (1)
-พนักงานดับเพลิง
(ทั่วไป) (1)
- คนงานทั่วไป
(ทั่วไป) (2)

หนง.จ้างตามภารกิจ
4

งานกิจการสภา

งานพัฒนาชุมชน

-

-

พนง.จ้างทั่วไป
11

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7) (1)

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน

- นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจา) (1)

ระดับ
จานวน

8

7

1

7ว

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

- นักวิชาการพัสดุ 4 (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

6

6ว

5

4

1

1

3

งานธุรการ

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5 (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

2

1

ลูกจ้างประจา
1

หนง.จ้างตามภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

-

2

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7) ( 1 )

งานธุรการ

-คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-นายช่างโยธา 6 ว (1)

- นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจา) (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (2)

ระดับ
จานวน

8

7

1

7ว

6

6ว
1

5

4

3

2

1

ลูกจ้างประจา
1

งานสาธารณูปการ

- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (ภารกิจ) (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

หนง.จ้างตามภารกิจ
1

พนง.จ้างทั่วไป
5

-4712. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ด้วย ความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาล ตาบลหนองหาร จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงาน เทศบาล โดยการจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงาน เทศบาล เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิ บัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลทุกคน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ทุกตาแหน่ง
ได้มโี อกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่ น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุม เชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอ่ ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลหนองหาร จะดาเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เพื่อให้พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พนักงานเทศบาลพึงเป็นผู้มศี ลี ธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
เทศบาล
2. พนักงานเทศบาลพึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนัน้
3. พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติที่ดแี ละพัฒนาตนเองให้มคี ุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่ม พูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
5. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ ร
วดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
6. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ตอ่ ทาง
ราชการอย่างเต็มที่

-487. พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน
ของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่า
จะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
8. พนักงานเทศบาลพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้ มค่า
โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตอ่ ทรัพย์สินของตนเอง
9. พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงาน
ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญ ชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ทานองครองธรรม
10. พนักงานเทศบาลพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่มใจในบรรดาผูร้ ่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
11. พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติตอ่ ผูร้ ่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีนาใจ
้ และ
มนุษย์สัมพันธ์อันดี
12. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อ่นื มาเป็นของตน
13. พนักงานเทศบาลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอือ้ เฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชีแ้ จงเหตุผลหรือแนะนาให้ตดิ ต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบว่ามีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
14. พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่ วไป
15. พนักงานเทศบาลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยจากผูม้ า
ติดต่อราชการ

