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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จั ง หวั ด) กาหนดต าแหน่ งข้า ราชการหรือ พนั กงานส่ ว นท้อ งถิ่ น ว่า จะมี ตาแหน่ง ใด ระดับ ใด อยู่ใ น
ส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และ
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.)
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลัง
ของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดต าแหน่ ง โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.2
ประกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง)
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนั ก งานจ้ า งส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว ก าหนด เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง แนวทาง
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่ องตัว ประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สู งสุดในการบริห ารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น
นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการหรื อพนั ก งานส่ ว นท้องถิ่น เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกั บพนักงานจ้า ง (ฉบับที่ 3) ลงวัน ที่
21 สิงหาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยได้ กาหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อบจ.,เทศบาล หรื อ อบต.) แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ.,เทศบาล หรื อ อบต.) วิ เคราะห์ ค วามต้ องการก าลั งคน วิเ คราะห์ ก ารวางแผนการใช้ กาลั ง คน
จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองควายมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองควายมีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดเชียงใหม่ (ก.จังหวัดเชียงใหม่) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพั ฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลหนองควาย
2.5 เพื่ อ ให้ เ ทศบาลตาบลหนองควายสามารถวางแผนอั ต ราก าลั ง ในการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง และ
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลหนองควายเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
2.6 เพื่อให้ เทศบาลตาบลหนองควายสามารถควบคุมภาระค่าใช้ จ่ายด้านการบริห ารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลหนองควาย ได้กาหนดขอบเขตและ
แนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองควาย ตามมาตรา 50
และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ถึง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอื่ นให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลหนองควายเพื่อให้การดาเนินของเทศบาล
ตาบลหนองควายบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับเปูาหมายการดาเนินการ โดยการพิจารณาให้งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจ หรือการวางแผนงานในปัจจุบันเพื่อวางแผนกรอบอัตรากาลังปรับเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตด้วย
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบ ให้ ส ามารถแก้ ปั ญหาของจัง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้อ ย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
3.2.1 สานักปลัดเทศบาล
3.2.2 กองคลัง
3.2.3 กองช่าง
3.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3 กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่าง ๆ จานวนต าแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้ เ หมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.3.1 เทศบาลตาบลหนองควาย
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
จานวน 1 อัตรา
3.3.2 สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
จานวน 1 อัตรา
- นิติกรชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
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- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- ผู้อานวยการสถานศึกษา (คศ.3)
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
- ครูชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- ครู คศ.1
จานวน 1 อัตรา
- ครู คศ.1
จานวน 1 อัตรา
3.3.3 กองคลัง
- ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับกลาง จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคลังชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
3.3.4 กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น จานวน 1 อัตรา
- วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
- สถาปนิก (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
3.3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับกลาง
- หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจา)
จานวน 1 อัตรา
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองควาย 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญหาท้องถิ่น
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริหารเมืองที่ดี
และมีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับ
เวลาที่ใช้เพื่อประกอบการกาหนดจานวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น และมีการเปรียบเทียบอัตรากาลัง
ของเทศบาลตาบลหนองควายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลหนองควาย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้าง
ประจาในเทศบาลตาบลหนองควายประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวม และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง การใช้ตาแหน่ง
และการสรรหาให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ประกอบด้วย
1) นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
เป็นประธานกรรมการ
2) ปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
เป็นกรรมการ
3) รองปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
เป็นกรรมการ
4) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นกรรมการ
5) ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
6) ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
7) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
8) นักทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ หน้าที่
ความรั บ ผิ ดชอบ ปริ ม าณงานและคุณภาพของงานให้ เหมาะสมกั บโครงสร้า งส่ ว นราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
3.5.1 สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- ยาม
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
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- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.5.2 กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างสารวจ (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.5.3 กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา (คุณวุฒิ)
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
- พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทัว่ ไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
- คนงานทั่วไป
ทั้งนี้ ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีโครงการรองรับด้วย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
ภาระค่าใช้จ่าย ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 28.44
ภาระค่าใช้จ่าย ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 28.69
ภาระค่าใช้จ่าย ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.33
3.7 ให้ ข้าราชการหรือพนั กงานส่ ว นท้องถิ่น ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร)

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพปัญหาของพื้นที่ตาบลหนองควาย
(1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1.1) การขยายเขตบริการไฟฟูายังไม่ทั่วถึง และไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ
(1.2) การสัญจรไปมาของราษฎรไม่สะดวกเนื่องจากถนนแคบ สะพานชารุด ทรุดโทรม
(1.3) ไม่มีอาคารและสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน
(1.4) หมู่บ้านขาดทางระบายน้าสาธารณะ
(2) ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
(2.1) ราษฎรบางส่วนไม่มีงานทา
(2.2) ราษฎรบางหมู่บ้านขาดอาชีพเสริม
(2.3) ผลผลิตขายได้น้อยขาดคุณภาพ
(2.4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน
(3) ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
(3.1) ปัญหาน้าเสียและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
(3.2) ไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย
(3.3) ความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน
(3.4) ปัญหาขยะที่ทิ้งไม่เป็นระเบียบบริเวณข้างถนน
(4) ปัญหาน้ากิน น้าใช้ น้าเพื่อการเกษตร
(4.1) ราษฎรบางส่วนขาดแคลนน้าสะอาด เพื่อการบริโภค
(4.2) บางหมู่บ้านไม่มีแหล่งกักเก็บน้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(4.3) การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตบริการไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๕) ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(5.1) ขาดแหล่งให้ความรู้ ข่าวสาร ในหมู่บ้าน
(5.2) ขาดสถานที่ และอุปกรณ์การกีฬา
(5.3) ไม่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
(5.4) การให้การศึกษานอกระบบยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
(5.5) การสงเคราะห์ดูแลเด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ยังมีน้อย
(6) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(6.1) ไม่มีการจัดระบบการวางผังเมืองของตาบลก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
(6.2) ชุมชนปล่อยน้าเสียลงในแหล่งน้าธรรมชาติ
(6.3) ประชาชนไม่ มี ส่ วนร่ วมและขาดจิ ตส านึกในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(7) ปัญหาการบริหารและจัดการของเทศบาล
(7.1) เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล ขาดการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
(7.2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานไม่เพียงพอ
(7.3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(8) ปัญหาอื่นๆ
(8.1) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
(8.2) แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพเสื่อมโทรม และขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(8.3) ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
(8.4) ไม่มีสัญญาณจราจร และปูายจราจร
(8.5) ไม่มีการวางผังเมือง (ตาบล)

ความต้องการของประชาชน
(1) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1.1) ขยายเขตพื้นที่บริหารและติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ
(1.2) ปรับปรุงก่อสร้างถนน สะพาน ลานจอดรถให้สัญจรได้สะดวก
(1.3) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้าสาธารณะ
(1.4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
(2) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
(2.1) จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ, การพัฒนาผีมือ
(2.2) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบพึ่งตนเอง
(2.3) ให้ความรู้เรื่องการตลาด การจัดการและการรวมกลุ่ม
(2.4) จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ร้านค้า
(3) ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย
(3.1) จัดให้มีระบบกาจัดขยะ และสร้างจิตสานึกในการลดปริมาณขยะ
(3.2) ปรับปรุง ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
(3.3) ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสุขภาพอนามัยให้ทั่วถึง
(4) ความต้องการด้านน้ากินน้าใช้ น้าเพื่อการเกษตร
(4.1) ขยายเขตบริการ การประปาภูมิภาคและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(4.2) จัดหาแหล่งกักเก็บน้าและอุปกรณ์ที่สามารถนาน้ามาใช้ประโยชน์ได้
(4.3) ปรับปรุงขยายเขตพื้นที่บริการระบบประปาหมู่บ้าน
(5) ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(5.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อและแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ในหมู่บ้าน
(5.2) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้ต่อเนื่อง ทั่วถึง
(5.3) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
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(5.4) ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา ระดับหมู่บ้าน
(5.5) ให้การส่งเคราะห์ดูแลเด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น
(6) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6.1) ทาแนวกันไฟ
(6.2) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านและที่สาธารณะ
(6.3) สารวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุก สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
(6.4) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
(6.5) จัดทาระบบบาบัดน้าเสีย และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์น้า
(7) ความต้องการด้านการบริหารและจัดการของเทศบาลตาบลหนองควาย
(7.1) จัดฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(7.2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานให้เพียงพอ
(7.3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เพียงพอ
(8) ความต้องการด้านอื่นๆ
(8.1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
(8.2) จัดทาปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปูายชื่อหมู่บ้าน ปูายชื่อซอย และปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
(8.3) ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตารวจ ปปส. ฯ
(8.4) จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจร และปูายจราจร
(8.5) จัดทาผังเมือง (ตาบล)

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยพิจ ารณาจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มีดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (7))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (8))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (7))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (4))
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(3) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ในด้านการส่งเสริมอาชีพ(พรบ.เทศบาลฯ
มาตรา 50 (6))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
มาตรา 16 (2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยของประชาชน ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การปู อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (30))
(2) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (5))
(3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.กาหนด
แผนฯ มาตรา 16 (17))
(4) การผังเมือง (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (25))
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา16 (23))
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
มาตรา 16 (3))
(7) การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (1))
(2) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (5))
(3) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (6))
(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (3))
(5) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (9))
(6) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 17 (15))
(7) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (86))
5.5 ด้า นการบริหารจั ดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (24))
(2) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (11))
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(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (8))
(2) การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (9))
(3) การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (14))
(4) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (6))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่ งเสริ มประชาธิป ไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรีภ าพของประชาชน (พ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ มาตรา 16 (15))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา
16 (16))
(3) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.
เทศบาลฯ มาตรา 45 (3))
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (9))
(5) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (3))
(6) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลดาเนินการนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจะ
สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี และมีประสิ ทธิภ าพ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาล
หมายเหตุ : - มาตรา 50, 51 หมายถึง พระราชบัญญั ติเ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ มถึ ง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- มาตรา 16, 17 และ 45 หมายถึง พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา (SWOT ANALYSIS TECHNIC)
จุดแข็ง (Strengths-S)
๑. เทศบาลตาบลหนองควายเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
๒. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่
๓. ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองควายมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ
๔. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสาคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เข้าใจ
ระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย

๑๔
๕. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น
๖. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ของประชาชนมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ เกิดการสร้างอาชีพ
ลดการว่ างงานและองค์ก รยั งมีการพัฒ นาอาชีพทางการเกษตรอย่า งต่อเนื่อ ง ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
7. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความเชียวชาญทางวิชาการวิชาการในการดาเนินโครงการกิ จกรรมอัน
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
8. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
9. มีหอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
๑0. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในตาบล
๑1. ผู้นาชุมชน (กานั น ผู้ ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่ วนร่วมและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลฯ
๑2. มีความสามารถในการจัดการศึกษาสามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน
สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจาตาบลได้ในอนาคต
๑3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะทาการพัฒนาฟื้นฟู
จุดอ่อน (Weakness-W)
๑. ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
๒. พื้นที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ทางสัญจร ไฟฟูา แหล่งน้า ยังไม่ได้ดาเนินการให้เท่า
เทียมกันทุกพื้นที่
๓. ประชาชนในบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๔. ประชาชนในพื้นที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
๕. โรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเหตุทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ
๖. บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
๗. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟื้นฟู ในการร่วมกันกาหนดทิศทาง ประเด็นปัญหา
การพัฒนา จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ
๘. บางพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันกาหนดทิศทาง ประเด็นปัญหา
การพัฒนา จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ
๙. แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้าใช้
๑๐. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
โอกาส (Opportunities-O)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐ กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องรัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

๑๕
หลั ก ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะและมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ และ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี ค วามเป็ น อิส ระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริ ห าร
การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ
๒. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่าย
โอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอานาจ ๖ ด้าน ทาให้เทศบาลฯ มีโอกาสได้รับ
การจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม
ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่ างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๑ เน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง
๔. รั ฐ บาลมีแนวนโยบายการส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
๕. มีการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิ ทธิภ าพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
๖. จังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
๗. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน
๘. การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณกรณี โ ครงการเร่ง ด่ว นและโครงการเกิ นศั ก ยภาพ
หลายช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙ . ก า ร ถ่ า ย โ อ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห้ กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต่อเนื่องส่งผลให้ เทศบาลตาบลหนองควายมีงบประมาณด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อุปสรรรคหรือข้อจากัด (Threats-T)
๑. สภาวะการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภ าคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. การรับค่านิยมตะวันตกทาให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้
๓. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น ทาให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร
1. กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น

๑๖
2. มีการการกาหนดแผลกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน
และทิศทางที่วางไว้
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ให้มีความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค
และ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2.นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1. การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน
3.นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
4.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ
องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๗

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ภารกิจของเทศบาลตาบลหนองควายทั้ง ๗ ด้าน แล้วสามารถกาหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรองที่จะดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
ภารกิจรอง
1. การพัฒ นาด้านการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑๘
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลหนองควาย กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 38 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน
1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 11 อัตรา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จานวน 6 อัตรา และประเภท
ผู้มีทักษะ จานวน 5 อัตรา) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 25 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากร
ทั้งสิ้น จานวน 75 อัตรา

๑๙

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลหนองควาย เทศบาลมีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2549 โดยมี การก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง
โครงสร้างส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลังเดิม
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.2 งานธุรการ
1.1.3 งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.1.1 งานทะเบียนราษฎร์
1.1.2 งานปูองกันและรักษา
ความสงบ
1.1.3 งานวิชาการและแผนงาน
1.1.4 งานสวัสดิการสังคม
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานพัฒนารายได้
2.1.4 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานผังเมือง
3.1.3 งานการโยธา

โครงสร้างส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลัง(ระบบแท่ง)
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.2 งานธุรการ
1.1.3 งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.1.1 งานทะเบียนราษฎร์
1.1.2 งานปูองกันและรักษา
ความสงบ
1.1.3 งานวิชาการและแผนงาน
1.1.4 งานสวัสดิการสังคม
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานพัฒนารายได้
2.1.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานผังเมือง
3.1.3 งานการโยธา

หมายเหตุ

๒๐
โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลังเดิม
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานรักษาความสะอาด
4.1.3 งานบริการสาธารณสุข

โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลังที่ขอปรับปรุงใหม่
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานรักษาความสะอาด
4.1.3 งานบริการสาธารณสุข

หมายเหตุ

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลหนองควายได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง จากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับ ภารกิจ และปริ มาณงาน และเพื่อ ให้ คุ้มค่า ต่อการใช้ จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพื่อให้ การ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

