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๑.  หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัม พันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ เทศบาลต าบลท่าช้าง จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้
มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลต าบลท่าช้าง 
จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ( ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลท่าช้าง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลทท่าช้าง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการก าหนด
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ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของเทศบาลต าบลท่าช้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลท่าช้าง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 เทศบาลต าบลท่าช้าง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ

ก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 
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 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
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ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) 

 

 

 

 

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy 
of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลท่าช้าง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลท่าช้าง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

เทศบาลต าบลท่าช้าง น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวนภาระค่าใช่จ่าย ซึ่ง
ประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
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 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลท่าช้าง มาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้ง

ต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการค านวณดังนี้ 
1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง

ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับ
แรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

 
2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ 

ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

 

1. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มท่ี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

2. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

3. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

 
กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 
กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และเทศบาลต าบลท่าช้าง จ่ายส่วนที่เกินจาก

เงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000 ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจาก
การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี เทศบาลต าบลท่าช้าง จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 
รวมทั้งป ี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

 
6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา 

ค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวน
และยอดคนปัจจุบัน 
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กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่มีภาระ
งาน/ความรั บผิ ดชอบที่ ต้ อ งอาศั ยสายงานดั งกล่ า ว  /  หรื อทดแทนด้ วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง (ที่ยึดโยงกับ
ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลท่าช้าง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงานการบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับ
การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลท่าช้าง (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลท่าช้าง พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 6 ส่วนราชการ 



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

๑๐ 
 

 

ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการ
สังคม 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักร
ส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
บรรลุเปูาหมาย ได ้

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าช้าง 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศบาลต าบลท่าช้าง  
รองนายกเทศบาลต าบลท่าช้าง ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 6 ส่วนราชการ การ
สอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นการวางแผนและ
เตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลจักราช และเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ซึ่งเทศบาลต าบลท
ทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน 
 

ทต.ท่าช้าง 

สว่น
ราชการ 

บคุลากร 
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลท่าช้าง เทศบาลต าบลจักราช และ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มี ประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่
แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ของเทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยัง
ว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และ
คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ 
และท าให้พนักงานเทศบาล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลต าบลท่าช้างและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลต าบลท่าช้าง การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้ เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
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แผนภูมิเปรียบเทีบบอัตราก าลัง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใกล้เคียง 
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บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุป
ได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลท่าช้าง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลท่าช้าง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดกา รจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกั นอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลท่าช้าง เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
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   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลท่าช้างและส่งคณะท างาน
เพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  

   3.4.๔ เทศบาลต าบลท่าช้าง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  

   3.4.๕ เทศบาลต าบลท่าช้าง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ างบประมาณ 
2564 – 2566   

  3.4.๖ เทศบาลต าบลท่าช้าง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลท่าช้าง 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
8 มิ.ย. 63 ขอแผนอัตราก าลัง อปท.ใกล้เคียง  ทต.จักราช ทต.บ้านโพธิ์ 
3 ส.ค. 63 แต่งตั้งคณะท างาน  

3 – 14 ส.ค. 63 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  
ภารงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 

14– 21 ส.ค. 63 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
24 – 31  ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 

ปี จังหวัดนครราชสีมาพิจารณา 
 

 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ตามความเหมาะสมของ กทจ.นม 

 จังหวัดจัดส่งมติ กทจ.นม. ให้ ทต.ท่าช้าง ตามความเหมาะสมของ กทจ.นม 
1 ต.ค. 63 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   

1 – 31 ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัด , อ าเภอ 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าช้าง พบปัญหาและ

ความต้องการความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี  2564 – 2566 
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง  ได้แก่  
  ๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  ปัญหาถนนคับแคบ ช ารุด ไม่ได้มาตรฐาน  
 ลักษณะปัญหา ถนนของเทศบาลต าบลท่าช้างส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่มีผิวจราจรไม่ได้

มาตรฐาน เป็นถนนแคบมีซอยเล็ก ๆ แยกออกไปหลายซอยเชื่อมต่อกัน ชนิดของถนนและซอย ทั้งถนน คสล. ถนน
แอสฟัลต์ ถนนหินคุก และถนนลูกรัง ยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามยาวตลอดสาย ส่วนที่เหลือยังเป็นถนน
ลูกรังอยู่ นอกจากนั้นถนนบางสาย มีสภาพช ารุด ไม่สะดวกแก่การสัญจร เทศบาลมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด ไม่
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สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
     ขอบเขตของปัญหา  ชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย บ้านขาม บ้านหนองหอย  บ้านโนน 

สะเดา บ้านช่องโค บ้านมะดัน บ้านหนองบัว บ้านท่าช้าง ตลาดท่าช้าง 
     ความต้องการ ต้องการให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 

  ๑.๒ ปัญหาการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาล 
      ลักษณะของปัญหา ในการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลท่าช้าง ยังขาดแคลนน้ าใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่เพียงพอและกระจายไม่ทั่วถึง และ  การ
ประปาส่วนภูมิภาคก็ขยายการให้บริการยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

      ของเขตของปัญหา  ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๘ ชุมชน ยังมีน้ าสะอาดใช้ยังไม่เพียงพอ  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมีปัญหาเรื่องน าใช้ 

      ความต้องการ ต้องการน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๑.๓  ปัญหาการให้บริการไฟฟูาสาธารณะ 
      ลักษณะของปัญหา  การให้บริการของไฟฟูาสาธารณะรวมทั้งขยายเขตไฟแรงต่ ายังไม่ 

ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นส่วนน้อย 
      ขอบเขตของปัญหา  ชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟูาใช้หรือไม่ทั่วถึงอีกประมาณ ๒๐  

เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่เทศบาล 
      ความต้องการ ขยายระบบไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๒  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๒.๑  ปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ลักษณะของปัญหา  ขยะแต่ละวันมีปริมาณของขยะมูลฝอยมาก รวมทั้งมีการจอดรถ   

ไม่เป็นระเบียบ กีดขวางทางจราจร ผู้โดยสารทิ้งขยะลงจากรถโดยสารลงบนถนนและแนวข้างทาง 
 ขอบเขตของปัญหา บริเวณบ้านตลาดท่าช้าง และริมสองข้างทางถนนเพชรมาตุคลา 
 ความต้องการ จัดเก็บขยะไม่ให้มีการตกค้าง สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา 

ความสะอาด 

    ๒.๒  ปัญหาระบบระบายน้ ามีไม่เพียงพอ  
   ลักษณะของปัญหา  โดยสภาพทั่วไปของการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง  
จะด าเนินการก่อสร้าง  โดยมีผิวจราจรและความยาวไม่เต็มตลอดสาย แต่จะก่อสร้างเป็นช่วง ๆ  ไปตาม
ความสามารถของงบประมาณและความจ าเป็น  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและในขณะเดียวกัน  
การวางท่อระบายน้ า ก็ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอและในบางครั้งติดขัดในเรื่อง
ที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้าง  ท าให้พื้นท่ีในเขตเทศบาล ยังไม่มีท่อและรางระบายน้ า 

ขอบเขตของปัญหา   ถนนในเขตเทศบาลทั้งหมดไม่มีระบบรางระบายน้ าน้ าเสียจาก
บ้านเรือน รวมทั้งน้ าฝน จะไหลไปรวมกันในที่ลุ่มจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง เมื่อเกิดฝนตกหนัก 

ความต้องการ จัดท าระบบระบายน้ ารวม และได้มาตรฐาน 

    ๒.๓  ปัญหาที่ทิ้งขยะและการก าจัดขยะ 
    ลักษณะปัญหา เทศบาลต าบลท่าช้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนขยะ และก าจัด
ขยะที่เกิดจากบ้านพักอาศัย ตลาด ร้านค้า และอ่ืน ๆ ปัญหาของขยะเทศบาลต าบลท่าช้าง คือการใช้สถานที่ใกล้
เขตชุมชน และขาดการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ วิธีการที่ใช้ก าจัดขยะในปัจจุบันคือกองขยะไว้บนพ้ืนและใช้
ไฟเผาและขุดหลุมแล้วฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ขอบเขตของปัญหา  บริเวณท่ีทิ้งขยะใกล้แหล่งชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้าน
กลิ่น อาจเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยแมลงวันและสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรค รวมทั้งมีกลิ่นเหม็นและรบกวน
ทัศนียภาพแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียจากกองขยะและหลุมขยะลงสู่น้ าใต้ดิน  

   ความต้องการ จัดซื้อท่ีทิ้งขยะเพ่ิม ศึกษาวิจัยการก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

๒.๔  ปัญหาน้ าเสียในชุมชน 
 ลักษณะของปัญหา ในปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้มีการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือน และ
จากอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ โดยไม่มีการบ าบัด ท าให้เกิดน้ าเสียสะสมกันเป็นจ านวนมากตาม      คูคลองระบายน้ า
ธรรมชาติท าให้เกิดน้ าเสียไหลลงสู่คลองธรรมชาติและแม่น้ ามูลซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมเสียหาย 
 ขอบเขตของปัญหา  ชุมชนตลาดท่าช้าง แม่น้ ามูลได้รับน าเสียจากล าตะคองที่ไหลมาจากตัวเมือง
นครราชสีมา 
 ความต้องการ  ก่อสร้างรางระบายน้ า ให้ครอบคลุมในชุมชนหนาแน่น ปูองกันน้ าเสียจาก     ล าตะคอง 

   ๓  ด้านเศรษฐกิจ 
    ๓.๑  ปัญหาการว่างงานของประชาชน 

       ลักษณะของปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ไม่มีการประกอบอาชีพเสริม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ลดการจ้างงานท าให้เกิดปัญหาว่างงาน  
       ขอบเขตของปัญหา  กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล 
       ความต้องการ  ประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมอาชีพ เงินกองทุน  

  ๔)  ด้านสังคม 
              ๔.๑  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

    ลักษณะของปัญหา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาโรคติดต่อที่
ต้องการควบคุม ประชาชนยังขาดความรู้และขาดการดูแลจากส่วนราชการ ขาดแคลนสถานที่สันทนาการและออก
ก าลังกาย  เยาวชนและประชาชนรับอารยะธรรมตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   ขอบเขตของปัญหา การควบคุมโรคติดต่อยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาด
งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

   ความต้องการ ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การให้บริการสาธารณสุขที่ได้  มาตรฐาน 
ขยายระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โรงพยาบาลอ าเภอฯ ส่งเสริมและสนับกีฬา สถานที่พักผ่อน  
หย่อนใจ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

   ๕  ด้านการเมืองและการบริหาร 
        ๕.๑  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

        ลักษณะของปัญหา  ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความรู้ เรื่องการปกครองท้องถิ่น 
และขาดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

    ขอบเขตของปัญหา  ประชาชนในเขตเทศบาล 
    ความต้องการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารทางราชการ 
๕.๒ ปัญหาด้านงบประมาณ 

  ลักษณะของปัญหา ปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  ยังไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ 
จ่าย โดยเฉพาะเงินงบประมาณ  ที่จะน ามาพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  
จ าเป็นที่เทศบาลจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีให้
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ครอบคลุมพื้นที่และติดตามอยู่ตลอดเวลา  พร้อมทั้งจัดแผนปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน 
 ขอบเขตของปัญหา  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา และความต้องการของชุมชน 
 ความต้องการ  งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๕.๓  ปัญหาการขาดบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะของปัญหา  ปัจจุบันเทศบาลมีบุคลากรที่จะปฏิบัติงานและให้บริการแก่

ประชาชน ที่มารับบริการโดยเฉพาะงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอายุการ
ใช้งานมานานและช ารุด  ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่ องมือเครื่องใช้ในส านักงานยังมีไม่
เพียงพอกับจ านวนบุคลากรที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัยและยังไม่มีส านักงาน เพ่ือปฏิบัติงาน
ที่ดีพอและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของปัญหา บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้ไม่
ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อปฏิบัติภารกิจ 

ความต้องการ เพ่ิมบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.  ด้านการสาธารณสุข 
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  ดานสุขภาพอนามัย  
๒)  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

7.  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  เยาวชนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น  

๒)  ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 
ดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   ๓)  ผู้ปกครองขาดความเชื่อม่ันที่จะให้บุตรหลานเรียนในชุมชนท าให้โรงเรียนในเขตมี
แนวโน้มยุบรวมกับที่อ่ืน 
   ๔)  เด็กติดเกมส์หลังเลิกเรียนจับกลุ่มแข่งรถ 
   ๕)  จากข้อมูลพื้นฐานเด็กช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
 

 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนของเทศบาลต าบลท่าช้าง   
 เทศบาลต าบลท่าช้างยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง ใช้หลักบันได 8 ขั้น 
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การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลท่าช้างแบบบันได 8 ขั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 เทศบาลต าบลท่าช้างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อพิจารณากรอบ
อัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 เทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี งบประมาณ  
๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

 
   1  นายกเทศมนตรี           ประธานกรรมการ 
   2  ปลัดเทศบาลต าบล     กรรมการ  
 3  ผู้อ านวยการกองคลัง               กรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
 7  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
 ๘  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 9  หัวหน้าฝุายอ านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทานก าลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจดัท ากรอบอตัราก าลงั
ของสว่นราชการ 
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  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังตอ่ไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าช้าง ตามกฎหมาย

จัดตั้งองคก์รปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชา
ติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของเทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบ ใหส้ามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าใน
เทศบาลต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจา้ง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของของเทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน ร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
 ๗. ใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลท่าช้าง จัดท าตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลท่าช้าง ลง
วันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
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เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ ์และต้องสอดคล้องกับ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๑.๑  ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๒  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
   ๑.๓  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๒  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็น 
ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
   ๒.๓  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
 ๓.   ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการเกษตร 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๓.๑  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต  
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
   ๓.๒  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
   ๓.๓  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) 
   ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเครื่องจักร และ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
   ๓.๕ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
   ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการ
อนุรักษ์ และเพ่ิมรายได ้
 ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น า 
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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   ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต 
   ๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
   ๔.๖ ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
   ๔.๗ ด าเนินการโครงการ เทศบาลสัญจรเพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๔.๘ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา 
 ๕.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๕.๑  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
   ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   ๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับกา ร
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 ๖.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
   ๖.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
   ๖.๓  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
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   ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
   ๖.๕  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าช้าง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๗.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ๗.๒  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ 
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง 
   ๗.๓  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
   ๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๘.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง เพ่ือให้รองรับการปฎิบัติภารกิจ
หน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๒  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้ 
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
   ๘.๓  สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้างให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัยเพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
   ๘.๔  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
   ๘.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ                   
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  ๙.   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๙.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
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   ๙.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   ๙.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ  
เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ๙.๔  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
   ๑๐.   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
   ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
   ๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ 
จากข้อมูลที่ได้มีการจัดท าประชาคม ถึงสภาพปัญหา ขอบเขตของปัญหา จึงวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา และก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อเทศบาลต าบลท่าช้าง มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กรแล้ว จึง
ด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์
แต่ละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์อย่างไร และเทศบาลต าบลท่าช้างจะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันเทศาลต าบลท่าช้างมีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ 
และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพื่อที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือ
รองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจ
ของแต่ละส่วนราชการ  6 ส่วนราชการ 

1. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ของเทศบาลต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดเทศบาลต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างเทศบัญญัติ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการใน
เทศบาลต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการเทศบาลต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้ 
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 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 1.4 งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1.5 งานทะเบียนราษฎร 
 1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.7 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลท่าช้าง การยืมเงินทดรองราชการ 
การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้าง
งานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.3  งานการคลัง 
2.4  งานบริหารงานทั่วไป 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง 
และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมกา รปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง 
ดังนี้ 



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

๒๔ 
 

 

   3.1 งานธุรการ 
3.2 งานวิศวกรรม 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานสวนสาธารณะ 
3.5 งานจัดสถานที่และการไฟฟูา 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนา 
และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้าง
งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

4.1 งานด้านการสาธารณสุข 
4.2 งานรักษาความสะอาด 
4.3 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

5. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึกษา ตาม
มาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 
5.1  งานด้านการศึกษา 

  5.2  งานจัดการเรียนการสอน 
  5.3  งานธุรการ 



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

๒๕ 
 

 

  - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การ
บริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 6. กองสวัสดิการสังคม งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
งานนันทนาการชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานจัดให้กีฬาเด็กและเยาวชน งานพัฒนา
ชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการเกษตร  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ การติดตาม
ผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผลงาน โดยมีโครงสร้างงานในสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

6.1 งานธุรการ 
6.2 งานพัฒนาชุมชน 
6.3 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 – กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ 



การจัดอัตราก าลังเพ่ือใหส้อดคล้องกับเปา้ประสงค์ของยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลทา่ช้าง 26
    1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
    1.๑  แผนงานการเกษตร

1 โครงการบริหารจัดการ
น ้าเพื่อการเกษตร

- เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าไว้
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง
- เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าไว้
ใช้ในการอุปโภค บริโภค
อย่างเพยีงพอ

- ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์จากการใช้น ้า 
จ้านวน๒,๐๐๐ ครัวเรือน
- ขุดบอ่บาล ๘ ชุมชน
- ขุดสระ ๘ ชุมชน

ท้าใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น

กองสวสัดิการสังคม

2 โครงการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนว
พระราชด้าริ

- เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร
- เพื่อแก้ไขปญัหาความ
ยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวพระราชด้าริ

ประจ้าชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน ๑,๕๐๐
 ครัวเรือน

-ท้าใหเ้กษตรกร- ท้าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
- แก้ไขปญัหา ความ 
ยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวพระราชด้าริ จ้านวน
 ๙ ชุมชน

กองสวสัดิการสังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ผลคาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)



    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 27

    2.๑  แผนงานการศึกษา

1 โครงการการจัดกิจกรรม
งานวนัเด็กแหง่ชาติ

- เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในวนัเด็กแหง่ชาติ และ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้
ความสามารถ
- เพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสได้
ร่วมกิจกรรม ได้
แสดงออกในส่ิงที่ตนชอบ

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
๒,๐๐๐ คน

- เด็กและเยาวชนใช้เวลา
วา่งอย่างเกิดประโยชน์
- โรงเรียนในเขตเทศบาล
ใหเ้ปน็โรงเรียนน่าเรียน
- เปน็การพฒันาทาง
ความคิดความรู้
ความสามารถของเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหก้ับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
การพฒันาทั้งกายและ
สมอง ที่สมบรูณ์

เด็กได้รับอาหารเสริม 
(นม) จ านวน ๕๒๐ คน

- นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
 สมบรูณ์

กองการศึกษา

3 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

- เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
การพฒันาทั้งกายและ
สมองที่สมบรูณ์

เด็กได้รับอาหารเสริม 
(นม) จ านวน ๕๖ คน

- เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
 สมบรูณ์

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวนัใหก้ับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนใหไ้ด้รับ
สารอาหารใหเ้พยีงพอต่อ
ร่างกาย

เด็กได้รับอาหารกลางวนั
 จ านวน ๕๒๐คน

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวนัรับประทานมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนใหไ้ด้รับ
สารอาหารใหเ้พยีงพอต่อ
ร่างกาย

เด็กได้รับอาหารกลางวนั
 จ านวน ๕๑ คน

- เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวนัรับประทานมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดซ้ือวสัดุ
ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จัดซ้ือวสัดุประจ าศูนย์ ๑
 คร้ังต่อปี

- พฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก
ผลคาดว่าจะได้รับ



ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก
ผลคาดว่าจะได้รับ

7 โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพื่อ
การศึกษาใหก้ับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของโรงเรียน

อุดหนุนปลีะ ๑ คร้ัง - พฒันางานด้าน
การศึกษาของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

กองการศึกษา
ร.ร.โนนตาวทิย์

ร.ร.เพชรฯ
ร.ร.อนุบาลทา่ช้าง
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8 โครงการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กปลอดโรค

- เพื่อสร้างพฒันาการที่ดี
ทางด้านร่างกายแก่เด็ก
เล็ก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน - เด็กเล็กมีพฒันาการที่ดี
ทางด้านร่างกาย

กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อรองรับปริมาณเด็ก
ที่เพิ่มขึ้นทกุปี

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ๑ แหง่

- สามารถรองรับปริมาณ
เด็กที่เพิ่มขึ้น

กองช่าง

10 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านประเพณี 
วฒันธรรม ความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์
ใหก้ับเด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

- เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีความรู้
ด้านประเพณี วฒันธรรม
 ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ คร้ัง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

- เด็กเล็กมีความรู้ด้าน
ประเพณี วฒันธรรม 
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

11 โครงการเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ประเมินตามมาตรฐาน

- เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินตาม
มาตรฐาน

จ านวน ๑ โครงการ - การตรวจรับรอง
มาตรฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

กองการศึกษา

12 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม

ปา้ยศูนย์ฯ จ านวน ๑ ปา้ย - เกิดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม

กองช่าง

13 โครงการพฒันาเพิ่ม
ทกัษะ บคุลากร อปท. 
เพื่อเตรียมการเข้าสู่ AEC

- เพื่อพฒันาบคุลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏบิติัหน้าที่และ
สามารถน าความรู้มา
พฒันาเทศบาล ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมปลีะ ๑ คร้ัง

- บคุลากรมีความรู้ความ
เข้าใจการปฏบิติัหน้าที่
และสามารถน าความรู้
มาพฒันาเทศบาลและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อไป

กองการศึกษา



ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก
ผลคาดว่าจะได้รับ

14 โครงการจัดซ้ือส่ือและ
อุปกรณ์การศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ค่า
บริหารสถานศึกษา)

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จ านวน ๑ โครงการ - เด็กได้แสดงออกใน
กิจกรรมที่ตนถนัดมี
พฒันา การสมวยั เกิด
ความภาคภมูิใจ เปน็เด็ก
ดีเด็กเก่ง

กองการศึกษา 29

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

-เด็กรู้จักคิดวเิคราะห ์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง
-เด็กได้เปล่ียนบรรยาย
กาศ ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-เด็กปฐมวยัร้อยละ 80 
รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
-มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
ชีวติประจ าวนั

จ านวน ๑ โครงการ -เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รู้จัก
การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

กองการศึกษา

16 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา

- เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
 มีสถานที่เล่นแบบ
ธรรมชาติ และท า
กิจกรรมต่างๆ มีการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น - เปน็
แบบอย่าง การเล่นกับลูก
ใหก้ับพอ่แม่ผู้ปกครอง
สามารถน าไปปรับใช้ ที่
บา้นได้  - เพื่อปรับภมูิ
ทศัน์ของโรงพยาบาลให้
ร่มร่ืน น่าอยู่ น่ามอง และ
เปน็ลานอเนกประสงค์

จ านวน 1 โครงการ - เมีอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
เหมาะสมตามวยั  -
บริเวณสนามเด็กเล่นมี
ความปลอดภยั มีอาณา
เขตชัดเจน  -เด็กมี
ความสุข ได้รับการเพิ่ม
พลังสมองจากการ
เคล่ือนไหว มีพฒันาการ
ทกุด้านเหมาะสมตามวยั

    กองช่าง ,    กอง
การศึกษา



ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก
ผลคาดว่าจะได้รับ

17 โครงการหนูน้อยสู่โลก
กวา้ง

- ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จัดคิด 
วเิคราะห ์จากการรียนรู้
ด้วยตนเอง จากประสบ
การณืจริง และวามาร
ถน าไปปรับใช้ได้ใน
ชีวติประจ าวนั

จ านวน ๑ โครงการ - เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ ในการ คิด
 วเิคราะหด้์วยตนเอง 
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กองการศึกษา 30



    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 31

    3.๑  แผนงานการเกษตร

1 โครงการอบรมเกษตรกร
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและปุ๋ยพชืสด
บ ารุงดิน

- เพื่อส่งเสริมความรู้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี (ขยายผลต่อ)
- เพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
ส าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เพื่อลดต้นทนุการปลูก
มันส าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เพื่อใหเ้กษตรกรมีความ
เข้าใจในหลักการ
การเกษตรพอเพยีงชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐-
๑๐๐ คน

- เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 
ปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่ม
ผลผลิต               - 
เพิ่มผลผลิตแต่ลดต้นทนุ
การปลูกมันส าปะหลัง/
อ้อย/ข้าว
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อ
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลทา่ช้าง

- เพื่อปรับพื้นที่ใน
การเกษตร
-  เพื่อใหม้ีสถานที่
ส าหรับจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร

- ปรับพื้นที่ จ านวน ๕ ไร่
- โรงสีชุมชน ๘ แหง่
- ลานตากข้าว ๘ แหง่

- มีพื้นที่ในการท า
การเกษตรมากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ ยังชีพ

- เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน
- ฝึกอบรมอาชีพเสริม
ใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาลพร้อมทศัน
ศึกษาดูงาน
- เพื่อเพิ่มทกัษะกุล่ม
อาชีพใหก้ับประชาชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๕๐๐ ครัวเรือน

- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพใหก้ับประชาชน

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ใหก้ับกลุ่มอาชีพในชุมชน
- ประชาชนมีรายได้เสริม

กลุ่มอาชีพจ านวน ๒ กลุ่ม - ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
กลุ่มอาชีพในชุมชน
- ประชาชนมีรายได้เสริม

กองสวสัดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดต้ัง
วสิาหกิจชุมชน

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน    
 การจัดต้ังวสิาหกิจชุมชน
- ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

กลุ่มอาชีพจ านวน ๒ กลุ่ม - กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
งบประมาณ

กองสวสัดิการ
สังคม

ที่ โครงการ เปา้ประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ



ที่ โครงการ เปา้ประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ



    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    4.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1 โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท ์
สร้างความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติ

- เพื่อสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ใหก้ับชุมชนในเขต
เทศบาล

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
๑,๐๐๐ คน

- เกิดความรัก ความ
สามัคคีของประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหค้วามรู้เร่ือง
กฎหมายแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหค้วามรู้เร่ือง
กฎหมายแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลโดยศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับ
ส านักงานยุติธรรม
จังหวดันครราชสีมา

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ คร้ัง - ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายมากขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

3 โครงการปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ

- เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯและพระบรม
วงศานุวงศ์
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่คนในชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๕๐๐ คน

- แสดงความจงรักภกัดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯและพระบรม
วงศานุวงศ์
- เกิดความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติ

ทกุส่วน
ราชการ

4 โครงการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานเพื่อจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
ต าบลทา่ช้าง

- เพื่อใหข้้อมูลพื้นฐานใช้
ในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

- มีข้อมูลพื้นฐานใช้ใน
การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

-เกิดความรักความสามัคคี ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มสตรี ผู้พกิาร 
ผู้ด้อย โอกาสด้านอาชีพ

- เพื่อเสริมเพิ่มรายได้
ใหก้ับกลุ่มสตรี ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ 
คน

- กลุ่มสตรี ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

กอง
สวสัดิการ
สังคม,สนง.

พฒันา
ชุมชน

อ าเภอฯ

6 โครงการบรูณาการเพื่อ
พฒันาอาชีพ ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพยีง

- เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งใหก้ับกลุ่มสตรีใน
ชุมชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
 ๓๐๐ คน

- ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น มีชีวติความ
เปน็อยู่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

7 โครงการอบรมและแนะ
แนวอาชีพใหแ้ก่เยาวชน
และสตรี

- เพื่อเสริมเพิ่มรายได้
ใหก้ับกลุ่มเยาวชนและ
สตรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน - กลุ่มเยวชนและ สตรี กอง
สวสัดิการ

สังคม
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8 โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพคณะ กรรมการ
ชุมชน เครือข่ายชุมชน สู่
ผู้สูงอายุ   ผู้พกิารด้อย
โอกาสและบคุคลในภาวะ
ไร้ที่พึ่ง

- เพื่อใหค้ณะ กรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน         
   น าความรู้มาร่วม
พฒันาทอ้งถิ่นต่อไปใน
อนาคต

จัดกิจกรรม ๑ คร้ังต่อปี - กลุ่มมีความเข้มแข็ง
และมี  ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

กอง
สวสัดิการ

สังคม
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9 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาเครือข่ายการจัด
สวสัดิการสังคมชมรม
ผู้สูงอายุต าบลทา่ช้าง

- เพื่อใหก้ารดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
- เพื่อใหผู้้สูงอายุพฒันา
ศักยภาพของตนเอง 
สามารถด ารงชีวติอยู่ได้
อย่างมีความสุข

จัดกิจกรรม ๑ คร้ังต่อปี - ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
จากสังคม

กอง
สวสัดิการ

สังคม

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันใหแ้ก่เยาวชน
และครอบครัว หลักสูตร
การอบรมยุวมัคคุเทศก์
ทอ้งถิ่น

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันใหแ้ก่เยาวชน
และครอบครัว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม
มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพและใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยขน์

กอง
สวสัดิการ

สังคม

11 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในวยัรุ่น 
(โครงการวยัใส ใส่ใจรัก)

- เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการต้ังครรภไ์ม่
พร้อมในวยัรุ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- สามารถปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในวยัรุ่น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

12 โครงการจัดต้ังศูนย์
ประสานงานเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

- เพื่อรวบรวมปญัหาของ
ชุมชนและวเิคราะห์
ปญัหา/แก้ไขปญัหาเด็ก
และเยาวชน

จัดต้ังศูนย์ ๑ แหง่ - สามารถแก้ไขปญัหา
ของชุมชนได้ตรงตามเปา้
ของปญัหา และสามารถ
น าข้อมูลมาวางแผน
พฒันาเทศบาล

กอง
สวสัดิการ

สังคม
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13 โครงการปอ้งกัน และ
แก้ไขปญัหา ยาเสพติด

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปญัหายา
เสพติด
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- เพื่อประกาศเปน็
ครอบครัวปลอดยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
มีจิตส านึกในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- เพื่อใหส่้วนราชการที่
ด าเนินการแก้ไขปญัหายา
เสพติดมีศักยภาพในการ
ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๒๐๐ คน

- ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- ครอบครัวพน้ภยัจากยา
เสพติดประชาชนมี
ครอบครัวที่อบอุ่น
- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
จิตส านึกในการแก้ปญัหา
ยาเสพติด
- ส่วนราชการอื่นมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหายา
เสพติด

กอง
สวสัดิการ

สังคม
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14 โครงการศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

- เพื่อเปน็ศูนย์กลางการ
ประสานงานในเขตอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติในการ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้ง
ด้านสาธารภยั การส้ง
เสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติ โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดในทอ้งถิ่น เปน็
ศูนย์กลางการจัดหาข้อ
มมูลข่าวสารใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ ใหค้ าปรึกษา
และแนะน าหลักเกณฑ์

จ านวน 1 โครงการ -มีสถานที่กลางในการ
รวบรวมข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน  - 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือ  - 
องค์กรปกครองปกครอง
ส่วนทอ้งงถิ่นในเขตพื้นที่
 สามารถสามารถร่วมกัน
บรูณาการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง

กอง
สวสัดิการ
สังคม, 
ทอ้งถิ่น

อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ
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15 โครงฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาล
ต าบลทา่ช้าง

- เพื่อจัดต้ังชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัที่
สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยยเหลือเจ้าพนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการจัดการสา
ธารณภยั ระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ 
การส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภยัใน
พื้นที่ ในนภาวะฉุกเฉินให้
เปน็ระบบ รวดเร็ว และ
ทนัต่อเหตุการณ์

จิตอาสาภยัพบิติั จ านวน
 50 คน

จิตอาสาภยัพบิติัที่เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ
ปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และสามารถสนับสนุน
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

งานปอ้งกันฯ 35
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    4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน

ผู้สูงอายุ จ านวน ๖๑๕ คน - ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพคนพกิาร

 - เพื่อช่วยเหลือคนพกิาร
ใหไ้ด้รับการดูแลจากสังคม

ผู้พกิารจ านวน ๑๔๘ คน - คนพกิารได้รับการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

 - เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ย
เอดส์ใหไ้ด้รับการดูแล
จากสังคม

ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการฃ่วย
เหลือ

- ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การฃ่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

4 โครงการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค

- เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

- ขุดเจาะบอ่บาดาล
- จัดหาโอ่งขนาดใหญ่ 
จ านวน ๘ ชุมชน
- สร้างถังเก็บน้ าฝน ๘ 
ชุมชน

- เทศบาลได้ใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านการบริหารจัดการน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภค

กอง
สวสัดิการ

สังคม

5 โครงการเยี่ยมบา้นผู้ปว่ย
ติดเตียง ติดบา้น

เพื่อใหผู้้ปว่ยติดบา้นติด
เตียงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
สามารถฟื้นฟสูมรรถภาพ
ร่างกายด้วยตนเอง มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลผู้ปว่ยติดบา้นติด
เตียงที่ถูกต้อง บรรเทา
ความเดือดร้อยโดยการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนัของ
ครอบครัวผู้ปว่ยติดบา้น
ติดเตียง ลดความเหนื่อย
ล้า และช่วยแก้ไขปญัหา
ของผู้ดูแล และคนใน
ครอบครัวของผู้ปว่ยจาก
การที่ต้องดูแลผู้ปว่ยติด
บา้น ติดเตียง

ผู้สูงอาย/ุผู้ปว่ยติดเตียง 
จ านวน 40 ครอบครัว

ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียงมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง
สามารถฟื้นฟสูมรรถภาพ
ร่างกายด้วยตนเอง
ผู้ดูแลผู้ปว่ยติดบา้นติด
เตียง มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้ปว่ย
ติดบา้นติดเตียงที่ถูกต้อง
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนโดยการช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนัของ
ครอบครัวผู้ปว่ยติดบา้น
ติดเตียง
สามารถบรรเทาความ
เหนื่อยล้า และแก้ไข
ปญัหาของผู้ดูแล และคน
ในครอบครัวของผู้ปว่ย

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
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6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ
 ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส

- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน

ผู้สูงอายุ จ านวน ๖๑๕ คน - ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม

7 โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ

 - เพื่อช่วยเหลือคนพกิาร
ใหไ้ด้รับการดูแลจากสังคม

ผู้พกิารจ านวน ๑๔๘ คน - คนพกิารได้รับการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ

สังคม
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    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    5.๑  แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการสนับสนุนงาน
บริหารจัดการกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ 
(กองทนุต าบล)

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมสนับสนุน
บริการด้านสุขภาพ
- เพื่อส่งเสริม
กลุ่มเปา้หมายในการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

กองทนุ จ านวน ๑ กองทนุ - มีงบประมาณในการ
ส่งเสริมสนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพ
- กลุ่มเปา้หมายเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ - เพื่อใหผู้้ประกอบ 
การค้า  ในตลาดมีส่วน
ร่วมในโครงการตลาดสด
น่าซ้ือ
- เพื่อใหต้ลาดมีความ
สะอาดปราศจากเชื้อโรค

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ 
คน

- ตลาดเทศบาลเปน็
ตลาดสดน่าซ้ือ ผู้
จ าหน่ายสินค้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคได้รับ
ความสะดวก
- ตลาดสดมีมาตรฐาน
เปน็ตลาดสดน่าซ้ือ

กอง
สาธารณสุขฯ
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้

- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปอ้งกันโรคพษิ สุนัข
บา้

เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๖๖๓ ครัวเรือน

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

- เพื่อใหชุ้มชนปลอดภยั
จากโรคติดต่อควบคุม
และปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๖๐๐
 ครัวเรือน

- ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคไข้เลือดออก- 
ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการปอ้งกัน
โรคติดต่อไข้หวดันก/
ไข้หวดัใหญ่ ๒๐๐๙และ
อื่นๆ

เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๖๐๐
 ครัวเรือน

- ชุมชนปลอดจากเชื้อ
โรคไข้หวดันก/ไข้หวดั
ใหญ่ ๒๐๐๙และอื่น

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

6 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ๓ อ. 
(อารมณ์  อาหาร ออก
ก าลังกาย)

- เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชน
- ส่งเสริมใหป้ระชาชน
หนัมาบริโภคผัก ผลไม้
แทนการบริโภคเนื้อสัตว์

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๕๐๐ คน

- ประชาชนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภค
- ประชาชนหนัมาบริโภค
ผัก ผลไม้แทนการบริโภค
เนื้อสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลคาดว่าจะได้รับที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
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7 โครงการเสริมสร้าง
พฒันาการเด็กไทยแรก
เกิด – ๖ ปี

- เพื่อใหแ้ม่และเด็กได้รับ
การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึงและ
เสริมสร้างพฒันาการที่ดี
ใหก้ับเด็ก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน - แม่และเด็กได้รับการ 
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
อนามัยเปน็อย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างพฒันาใหก้ับเด็ก

กองสวสัดิการ
สังคม

39

8 โครงการสนับสนุน งาน
สาธารณสุขชุมชน 
(ศสมช.)

- เพื่อส่งเสริมใหก้าร
ท างานของ ศสมช.        
    มีมาตรฐาน ๓ กลุ่ม  
ได้แก่ ๑. การพฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข
 ๒. การแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ
  ๓. การจัดบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น

ชุมชน จ านวน ๙ ชุมชน - ศูนย์สาธารณสุข   มูล
ฐานชุมชนมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

กอง
สาธารณสุขฯ



    6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 40

    6.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการจัดท าผังเมือง
รวมเขตเทศบาล

- เพื่อใหม้ีการจัดท าผัง
เมืองอย่างเปน็ระบบ   ใช้
ในการวางแผนพฒันา
เมืองในอนาคต

ผังเมือง จ านวน ๑ 
โครงการ

- มีการพฒันาเมืองอย่าง
เปน็ระบบ

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลทรัพย์สิน
ของเทศบาล

- เพื่อใหใ้ช้การได้นาน 
ทนทานและสมบรูณ์
- ลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิติังาน

จ านวน ๑ โครงการ - เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล 
          มีมาตรฐานใช้
งานได้นาน ทนทาน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อ
ถนนในชุมชนเขตเทศบาล

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน

ปา้ยชื่อ-ซอยจ านวน ๘ 
ชุมชน

- ชุมชนมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ปา้ยเทศบาล
เพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC

- เพื่อความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

จ านวน ๒ ปา้ย - ชุมชนมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ขาม ซอย 8 ช่วงที่ ๓ 
(ไปคลองส่งน้ า)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๖๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลงลูกรัง ถนนสาย
ด้านหลังร้านไก่ย่าง หมู่ที่
 10 (ถมร่องน้ าเดิม)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 400 
เมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ขาม สายกลางบา้น ขาม 
(แยกซ้ายมือบา้นนาง
นัชนัน)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๔๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ขาม ซอย ๗ (หน้าบา้น
นายสนอง)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน 16๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ
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รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย ๑๐ 
(ซ้ายมือบา้นนายแป)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๖๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย ๘ 
(ช่วงสุดทา้ย) เชื่อมถนน
ทางหลวงชนบท

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย
หน้าบา้นนางเสง่ียม (ต่อ
จากถนนเส้นเดิม)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๖๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นโนนสะเดาซอย ๔  
ทางไปบอ่ขยะ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๔๒ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค (ขนานทาง
รถไฟ) ช่วง ๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค ทางไปโรง
สูบน้ าข้างสนามกีฬา

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๔๒ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค จากสวนไม้
ดอก- สวนตาโต

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง
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16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นมะดัน (ซอย ๒) ช่วง
 ๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นมะดัน (รอบตะกุด
มะค่า)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑๐๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองบวั (จากถนน
ด ามาบา้นหนองยายนิล
มาชนถนนตะกุดเขาควาย)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๒๘๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต   บา้นหนองบวั
 ซอยบา้นนายส าเริง

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑๐๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต   บา้นหนองบวั
 ซอยลงตะกุด ยายแช่ม 
(ช่วง ๓)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๔๒ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

21 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ทา่ช้าง หมู่ที่ ๑๓ ซอย
บา้นนายบญุสม ช่วงที่ ๓
 ข้างโรงเรียนเพชรมาตุ
คลา

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๔๑ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

22 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด้านข้างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๓

- เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ลานคอนกรีตยาว ๒๗ 
เมตร

- มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
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23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นทา่ช้างซอยกิ่งเพชร
ขนานฝ่ังมูล หมู่ที่ ๑๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว ๓๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด้านข้างส านักงาน
เทศบาลฯ หมู่ที่ ๑๔

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 80 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม ซอย
 10 ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 250 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม ซอย
 1/2, ช่วงที่ 2, ช่วง
สุดทา้ย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 400 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม ซอย
 7

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 15๐ เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นขาม 
ซอย 5/1 เชื่อมถนนซอย
 5/3 ช่วงที่ 2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 300 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนอง
หอย ซอย 4/2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 110 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั
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30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนอง
หอย ซอย 7

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 150 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอย ช่วงหน้าบา้น
นายวเิชียร

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 56 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

32 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอยเลียบทางรถไฟ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

33 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บา้นโนน
สะเดาเลียบทางรถไฟ 
หน้าโรงเล่ือย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 150 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บา้นโนน
สะเดา ซอย 15 ช่วงที่ 2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 250 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นโนน
สะเดา ซอย 7 (เลียบ
คลอง)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 500 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั
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36 โครงการซ่อมสร้างเสริม
ผิวลาดยางแอสฟลัติกคอ
นกรีต ถนนสายเลียบทาง
รถไฟ บา้นช่องโค จาก
แยกถนน รพช.ถึงสามแยก

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 600 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาบา้นช่องโค
 ซอย 2 (แยกขวามือ
บา้นนางสายทอง)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 100 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายด้านหลัง
ส านักงานเทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 100 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นช่อง
โค ซอย 2 (แยกขวามือ
ตะกุดตาพนูช่วงที่2)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 250 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางบา้น
หนองหอย ช่วงทางขึ้น
เชื่อมถนนลาดยาง (ทาง
หลวงชนบท)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 
60 ตารางเมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอยซอย 6 ช่วง
ทางขึ้นเชื่อมถนนลาดยาง
 (ทางหลวงชนบท)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 
60 ตารางเมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองบวั ซอย 3 (เลียบ
ตะกุดยายนิล, ช่วงที2่, 
ช่วงสุดทา้ย)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 100 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกิ่งเพชร 
ซอย 10/2 เลียบมูล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๕๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร 
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

44 โครงการเสริมไหล่ทาง
ลูกรังถนน คสล. สาย
ขนานทางรถไฟ – บา้น
หนองหอย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน ๑,๒๕๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงไหล่ทางถนน
สาย 226

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน 60 เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

46 โครงการซ่อมแซมถนนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนทั้ง ๙ ชุมชน - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

47



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

47 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กริมฝ่ังมูลสวน
ภมูิรักษห์นองบวั จุดทรุด
ตัวถนนแตกหกั เปน็โพรง

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

จ านวน ๑ โครงการ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง 48

48 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมไหล่ทางถนนบา้น
ทา่ช้าง(ช่วงสามแยกติด
แนวเขตทางรถไฟซ้ายมือ)
   หมู่ที่ ๑๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวไหล่ทาง ๑๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดแตกหกั
และทรุดตัว บริเวณ
ด้านข้างอาคารแสดง
โครงกระดูกซากช้าง
โบราณ หมู่ที่ ๑๔

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว ๑๕ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  - ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
มะดันรัฐ ซอย 16, ช่วง
ที2่, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาวถนน 2๐๐ เมตร - ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

51 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดแตกหกั
และทรุดตัวถนนสาย
ขนานทางรถไฟ บา้นโนน
สะเดา – ถนนหน้า
โรงพยาบาลฯ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว  ไม่น้อยกวา่ 
๔๐ เมตร

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บา้นขาม  
(ซอย ๖)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๖๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
ถนนทางเข้าบา้นขาม 
(ซ้ายมือช่วงหน้าบา้น
หมอปอง)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
๑๐๐ ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บา้นขาม  ซอย
 ๔ (ช่วงหน้าบา้นนาง
สมหวงั) ต่อจากถนนเส้น
เดิม

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๕๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง 49

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บา้นหนอง
หอย (ขวามือ บา้นนาง
ลุนถึงวดัหนองหอย, ช่วง
ที๒่,ช่วงที3่, ช่วงสุดทา้ย)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๑๗๐ ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

56 โครงการวางทอ่ระบาย
น้ าถนนบา้นโนนสะเดา 
หมู่ ๗ (ช่วงหน้าบา้นนาย
จักรพงษ์)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ทอ่ระบายน้ าจ านวน ๙๕
 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

57 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นโนนสะเดา
 ซอย 5 ซ้ายมือบา้นนาย
หสั, ช่วงที่ 2, สุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
132 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิถนนสายกลางบา้น
โนนสะเดา ซอย 4

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๖๕เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

59 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นชิองโค 
ซ้ายมือ, ช่วงที2่ หน้า
บา้นอมร, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๒๑๐เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิถนนสายกลางบา้น
ช่องโค, (ช่วงหน้าบา้น
นายสมชาย), ช่วงหน้า
บา้นนายอมร, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๒๑๐เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

61 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าถนนสาย
กลางบา้นมะดัน หมู่ที่ 
๑๐  (ซ้ายมือจากวดัปา่
ถึงสามแยกมะดันช่วง
หน้าบา้นเกริก) ช่วงที่ 1,
 ช่วงที่ 2, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๑๖๐ ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างวางทอ่

ระบายน ้าถนนสาย

กลางบา้นหนองบวั หมู่ที่

 ๑๑ (ซอยศาลตาปู่

ซ้ายมือทางโค้งถึงหา้แยก)

ทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๑๕๐ ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู บา้นหนอง
บวั สายหน้าบา้นนายทอง
, ช่วงที่ 2

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
10๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 ถนนสายแยกจากทาง
หลวงถึงสามแยกศาลเจ้า
ซ้ายมือ ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 
๑๔

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๑๕๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า บา้นทา่ช้าง 
(หน้าบา้นช่างรัตน)์

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ทอ่ระบายน้ าจ านวน ๕๐
 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

66 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
 คสล. บา้นทา่ช้าง ซอย ๗

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวทอ่ระบายน้ า 
๑๐๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บา้น
ตลาดทา่ช้าง  จากหน้า
ศาลเจ้าถึงโรงเรียนอนุ
นาลฯ (ขวามือ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๒๐๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

50



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

68 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าด้านหลังตลาด
สดเทศบาล จากหน้า
สถานีรถไฟ-ถนนด้านหลัง
เทศบาล

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๒๕๐ ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง 51

69 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
 คสล. บา้นตลาดทา่ช้าง 
จาก ร.ร.อนุบาลฯ-ศาลเจ้า

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวทอ่ระบายน้ า 
๒๐๐ เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

70 โครงการลอกรางระบาย
น้ าทกุชุมชนที่มีปญัหา 
ทอ่น้ าอุดตัน

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ลอกรางระบายน้ าจ านวน
 ๘ ชุมชน

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า 
ในจุดที่ช ารุดทกุชุมชนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ปรับปรุงซ่อมแซมทอ่
ระบายน้ า จ านวน ๘ 
ชุมชน

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

72 ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ตลาดสดเทศบาล

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ต่อเติมอาคาร จ านวน ๑
 แหง่

- เกิดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

73 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ทา่ช้าง

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ต่อเติมอาคาร จ านวน ๒
 หอ้ง

- เกิดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

74 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู บา้นขาม ซอย 6 
ช่วงที่ 2

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
150 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

75 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายคชสาร ตรงข้ามศาล
เจ้า, ช่วงที่ 2, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
150 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

76 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายบา้นขาม ซอย 1 
ซ้ายมือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
๒๑๐เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

77 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า
ถนนสายทางเข้าบา้นขาม
 ซ้ายมือ (ช่วงหน้าบา้น
นายวรชาติ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
350 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

78 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกิ่งเพชรซอย 5 
ซ้ายมือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
50 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

79 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า
ถนนสายทางเข้าบา้นขาม
 ขวามือ (ช่วงหน้าบา้น
นายมงคล)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
250 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

80 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นหนองหอย 
(ช่วงหน้าบา้นนางไพ), 
ช่วงที2่, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
100 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

81 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นทา่ช้าง 
ขวามือ (ช่วงหน้าบา้น
ก านันนก), ช่วงที2่, ช่วง
สุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
100 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

82 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นโนนสะดา 
(ช่วงศาลากลางหมู่บา้น)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
300 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าถนนสายทาง
บา้นช่องโคซอย 10 
หน้าบา้นนายถาวร, ช่วงที่
 2 ,ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
200 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

52



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

84 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าถนนสายทาง
บา้นช่องโคซอย 1ซ้ายมือ
, ช่วงที่ 2, ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
200 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง 53

85 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าถนนสายทาง
บา้นช่องโค  ขวามือ จาก
ศาลากลางบา้นถึงถนน
ทางรถไฟ

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวนทอ่ระบายน้ า 
300 ทอ่น

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

86 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นโนนสะเดา
 ขวามือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
150 เมตร

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

87 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายบา้นหนองบวั ขวามือ
 (ตรงข้ามบา้นอาจารย์
ศรชัย)

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
150 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

88 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า
ถนนลูกรังสายหลังร้าน
ไก่ย่าง บา้นมะดันรัฐ

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 165 ทอ่น - การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

89 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นมะดัน 
ซ้ายมือ (ช่วงหน้าบา้น
นางคมข า),ช่วงที่ 2, ช่วง
สุดทา้ย

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ความยาวรางระบายน้ า 
200 เมตร

- การระบายน้ าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มได้

กองช่าง

90 โครงการติดต้ังไฟฟา้แรง
ต่ าในชุมชน

- เพื่อใหป้ระชาชน        
   มีไฟฟา้ ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั ลด
การเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ ๔ 
ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั       
ลดการเกิดอุบติัเหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

91 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะ

- เพื่อใหป้ระชาชน มี
ไฟฟา้ ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั      
 ลดการเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ
 จ านวน ๙ ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั       
ลดการเกิดอุบติัเหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง

92 โครงการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ช ารุดในเขต
เทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
 ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั      
 ลดการเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
จ านวน ๙ ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั       
ลดการเกิดอุบติัเหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง

93 โครงการปรับปรุง
หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ เทศบาลต าบลทา่
ช้าง

-  เพื่อปรับปรุง
หอประชุมใหม้ีความ
พร้อมส าหรับการ     ใช้
งานในด้านต่าง ๆของ
เทศบาล

ปรับปรุงหอประชุม ๑ 
แหง่

- มีสถานที่พร้อมส าหรับ
การใช้งานของเทศบาล

กองช่าง

94 โครงการปรับปรุงกั้นหอ้ง
เก็บเอกสารอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ด้านหลังกองช่าง

- เพื่อปรับปรุงหอ้ง
กั้นหอ้งเก็บเอกสารใหม้ี
ความเปน็ระบยีบ
เรียบร้อยสะดวกต่อการ
ใช้งาน

หอ้งเก็บเอกสาร ๑ หอ้ง - มีสถานที่พร้อมส าหรับ
การใช้งานของเทศบาล

กองช่าง

95 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติในหลวง ร.10 
คร่อมถนนทางแยกเข้า
สนามบนิ หมู่ที่ 14

- เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดี เชิดชูและ
ปกปอ้งสถาบนั
พระมหากษตัริย์

จ านวน 1 โครงการ - ความจงรักภกัดี เชิดชู
และปกปอ้งสถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองช่าง

96 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ในเขตเทศบาล ทั้ง ๙ 
ชุมชน

- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง - 
เพื่อความปลอดภยัลด
การเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ขยายเขตไฟฟา้ จ านวน 
๙ ชุมชน

-ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั       
ลดการเกิดอุบติัเหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง , 
การไฟฟา้ 
ส่วนภมูิภาค

97 ก่อสร้างปรับปรุงราง
น้ าฝน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัแก่เด็กในศูนย์
พฒันา

จ านวน 1 โครงการ เกิดความปลอดภยัแก่เด็ก
ในศูนย์พฒันา

กองช่าง

98 ก่อสร้างปรับปรุงราง
น้ าฝน อาคารตลาด

เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัและถูกลักษณะ

จ านวน 1 โครงการ เกิดความปลอดภยัและ
ถูกลักษณะ

กองช่าง

99 โครงการติดต้ังตาข่ายกัน
นกพร้อมทาสีคานอาคาร
ส านักงานเทศบาล

- เพื่อใหเ้กิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
สะอาดและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - เกิดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาดและ
ปลอดภยั

กองช่าง

54



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

100 โครงการปรับปรุงผู้บริหาร - เพื่อใหเ้กิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
สะอาดและสวยงาม

จ านวน 1 โครงการ เกิดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาดและ
สวยงาม

กองช่าง 55

101 โครงการขยายเขตประปา

ในเขตเทศบาล

- เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างมีประสิทธภิาพ
- ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การใช้น้ าอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

ขยายเขตประปาจ านวน 
๙ ชุมชน

- การบริหารจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธภิาพ
- เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

102 โครงการปรับปรุงปู

กระเบื อง อาคารศูนย์

ปอ้งกัน

- เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างมีประสิทธภิาพ
- ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การใช้น้ าอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

ขยายเขตประปาจ านวน 
๙ ชุมชน

- การบริหารจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธภิาพ
- เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

103 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นช่องโค ข้างโรงสี

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

104 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองน้ าบา้นขาม
ซอย 4/1

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นขาม ซอย 7

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นหนองหอย  ซอย 9

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

107 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นมะดัน ซอย 16 
(ซอย 3)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง 56

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
มะดันรัฐซอย 21/5

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 90 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหลังเทศบาล 
หมู่ที่ 14

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นขาม ซอย 8 เชื่อม
อบต.ช้างทอง (ช่วงที่ 2) 
(ช่วงที่ 3)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นขามซอย 1 ลงตะกุด
 (ช่วงที่ 2)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 100 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าบา้นขาม แยก
ขวามือ (ข้างบา้นนาย
มงคล)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นหนองหอย (แยก
ขวามือปอ้งกันน้ าปา่)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอยซอย 2   (ช่วง
ที2่)  หน้าวดัหนองหอย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอย ซอย 1/4 
ช่วงสุดทา้ยเชื่อมถนน 
ทางหลวงชนบท

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 30 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นช่องโค ซอย 11 
(เชื่อมอบต.ทา่ช้าง ช่วงที่
 2)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นหนองบวั 9/3 เชื่อม
ถนนคอนกรีตบา้นมะดัน
รัฐ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 150 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นมะดัน ซอย 12

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 150 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังร้านอัครบตุร เชื่อสภ.
เฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนยาว 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง

120 โครงการขุดลอกคลองน้ า
(ตะกุดบา้นขาม) หมู่ที่ 1
 ข้างโรงเรียนโนนตาวทิย์
 ช่วงต้ืนเขิน

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

121 โครงการขุดลอกตะกุด
บา้นมะดัน (ช่วงบา้นนาย
ส ารวย) หมู่ที่ 10

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

122 โครงการขุดลอกสระน้ า
บา้นหนองบวั หมู่ที่ 11

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

123 โครงการขุดลอกตะกุด
บา้นช่องโค (เหนือ
หมู่บา้น) หมู่ที่ 9

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงหลังคา
อาคารแสดงซากกระดูก
ช้างโบราณ

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ 
มาตรฐาน เพยีงพอและ
ปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อความเปน็ระเบยีบ 
มาตรฐาน เพยีงพอและ
ปลอดภยั

กองช่าง

125 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาดาดฟา้
และซ่อมแซมฝ้ายิปซ่ัม
บอร์ดอาคารหอประชุม

- เพื่อใหเ้กิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
สะอาดและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
หนองบวัเฉลิมพระเกียรติ

พื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

จ านวน 1 โครงการ พื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

กองช่าง

127 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม /
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองบวั ซอย 5

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

ถนนยาว 150 เมตร - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

128 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง แหล่งเก็บกักน้ า
 สระหนองบวั

- เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 1 โครงการ - เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

129 โครงการก่อสร้าง ระบบ
ระบายน้ าในชุมชนวาง
ทอ่ระบายน้ าถนนสาย
บา้นขามซอย 1

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

จ านวน 110 ทอ่น มีการระบายน้ าอย่างเปน็
ระบบและปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มได้

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อ
การเกษตร ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นขามซอย 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ความยาว 150 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

131 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบไฟฟา้
ชุมชน ถนนสายเลียบ
ทางรถไฟ บา้นโนนสะเดา
 ถึงบา้นหนองหอย เชื่อม
ถนนหน้าโรงพยาบาลฌ
ลิมพระเกียรติ

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

จ านวน 10 ชุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

กองช่าง 59

132 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 
ถนนสายกลางบา้นโนน
สะเดา ถึงหน้าวดัหนอง
หอย

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

จ านวน 5 ชุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

กองช่าง

133 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 
ถนนสายกลางบา้นขาม 
จากโรงเรียนโนนตาวทิย์ 
ถึงวดับา้นส้มแนวเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

จ านวน  4 ชุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟา้
ชุมชน ติดต้ังไฟ
ดาวกระจาย ด้านหลัง
สนง.เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

จ านวน 2 ชุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภยั ลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

135 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารอเนกประสงค์ 
สวนภมูิทศัน์หนองบวั

เพื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

จ านวน 1 โครงการ มีสถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชน มี
ภมูิทศัน์ที่สวยงาม

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารอเนกประสงค์ 
สวนภมูิรักษ ์(ริมมูล)

เพื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

จ านวน 1 โครงการ มีสถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชน มี
ภมูิทศัน์ที่สวยงาม

กองช่าง

137 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารอเนกประสงค์ 
(ข้างศูนยย์ปอ้งกันฯ)

เพื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

จ านวน 1 โครงการ มีสถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชน มี
ภมูิทศัน์ที่สวยงาม

กองช่าง



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

138 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ด้านข้าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อรองรับปริมาณเด็กให้
เพยีงพอ

จ านวน 1 โครงการ เพื่อรองรับปริมาณเด็กให้
เพยีงพอ

กองช่าง

139 ก่อสร้างร้ัวปอ้งกันแนว
เขต ด้านข้างและ
ด้านหลัง ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั จ านวน 1 โครงการ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั กองช่าง
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    7.๑  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ประชาชนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหค้วามรู้แก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการด าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- เด็กเยาวชนประชาชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- น าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การด าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานรัฐพธิี
ต่าง ๆ

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมร่วมพธิงีานวนัรัฐพธิี
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรมปลีะ ๓ คร้ัง - ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในงานรัฐพธิี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 500 คน

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณี
วนัเข้าพรรษา

-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการจัดงานพธิกีาร
ทางศาสนา

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณใหก้ับในเขต
เทศบาล
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท าบญุในวนั
ส าคัญของศาสนา
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท าบญุในวนั
ส าคัญของศาสนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนท าบญุในวนั
ส าคัญของศาสนา

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานฉลองชัย
ชนะทา้วสุรนารี (ย่าโม) 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึกถึง
วรีกรรมทา่นทา้ว สุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย

- เพื่อฟื้นฟกูิจการลูกเสือ
ทอ้งถิ่นไทย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทอ้งถิ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑๐๐ คน

- เพื่อฟื้นฟกูิจการลูกเสือ
ชาวบา้น

กองการศึกษา

9 โครงการอบรมเยาวชนให้
เปน็มัคคุเทศก์ประจ า
ทอ้งถิ่น

- เพื่อใหเ้ยาวชนใน
ทอ้งถิ่นมีรายได้เสริมจาก
การทอ่งเที่ยว

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๕๐ คน

- เยาวชนในทอ้งถิ่นมี
รายได้เสริมจากการ
ทอ่งเที่ยว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
 ซากดึกด าบรรพ์

- เพื่อการศึกษาวจิัยและ
อนุรักษด้์านธรณีวทิยา 
เปน็แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวของชุมชน

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ซาก
ดึกด าบรรพ ์๑ แหง่

- ประชาชนได้ศึกษาวจิัย
และอนุรักษธ์รณี วทิยา 
และเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
ในชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาทอ้งถิ่น ทอ้งที่
สามัคคีอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

- เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหวา่งหน่วยงานส่วน
ราชการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๑,๐๐๐ คน

- เทศบาลกับหน่วย
ราชการอื่นและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น 
มีความ สัมพนัธก์ันมากขึ้น

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

12 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนและ
เยาวชนต้านยาเสพติด

- เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะในชุมชนและ
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์หา่งไกลยาเสพ
ติด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๑,๐๐๐ คน

- เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงและ
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์หา่งไกลยาเสพ
ติด

กองการศึกษา 63

13 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาใหก้ับชุมชน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาใหก้ับชุมชนในเขต
เทศบาล

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหก้ับ
ชุมชน ๙ ชุมชน

- เยาวชนและประชาชน
มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

14 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์
เคร่ืองออกก าลังกาย

- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนใหม้ี
ร่างกายที่แข็งแรง

จ านวน ๑๐ ชุด - ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงและ
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์หา่งไกลยาเสพ
ติด

กองการศึกษา
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    8.๑  แผนงานบริหารทั่วไป

1 โครงการจัดท าและ
ส ารวจจัดเก็บข้อมูลแผน
ที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

- เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษี
ได้อย่างครบถ้วนและ
เพิ่มพนูรายได้แก่เทศบาล
- เพื่อปรับฐานข้อมูลให้
เปน็ปจัจุบนั

โครงการ 1 โครงการ - การจัดเก็บภาษไีด้อย่าง
ครบถ้วนและเพิ่มพนู
รายได้แก่เทศบาล
- การจัดเก็บภาษไีด้อย่าง
ครบถ้วนและเพิ่มพนู
รายได้แก่เทศบาล

    กองคลัง,

2 โครงการประชา สัมพนัธ์
ผลงานและข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

- เพื่อประชาสัมพนัธ์
ผลงานเทศบาล และการ
บริหารงานและข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล

จัดท าวารสารจ านวน 
๑,๖๐๐ ชุด

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานเทศบาล

ทกุส่วนราชการ

3 โครงการอบรมพฒันา
บคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
ใหก้ับบคุลากรในการ
ปฏบิติัหน้าที่
- เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้ับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทกุระดับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑๐๐ คน

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
 มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการทศัน
ศึกษาดูงานหน่วยงาน
- พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติัหน้าที่ราชการ

ทกุส่วนราชการ

4 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วนัเทศบาล

- เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลในการอ านวย
ประโยชน์ใหบ้ริการแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ คร้ัง - ร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลในการอ านวย
ประโยชน์ใหบ้ริการแก่
ประชาชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงาน
ของรัฐในกิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐใน
กิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนจ านวน ๓ 
หน่วยงาน

- หน่วยงานของรัฐได้รับ
การสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐในกิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ



หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

6 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับการบริหารงาน
เทศบาล (เทศบาลสัญจร)

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนเปน็
เมืองน่าอยู่
- เพื่อประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมข่าวสารของ
เทศบาลและอื่นๆ
- เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจและรักษาสิทธแิละ
เสียงของตน
- เพื่อรับเร่ืองราวร้อง
ทกุข์จากประชาชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

มีตัวแทนของชุมชนใน
การประสานการกับ
เทศบาลประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พฒันาทอ้งถิ่นประชาชน
มีความใกล้ชิดกับเทศบาล
 มากขึ้น
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
รักษาสิทธแิละเสียงของ
ตน
ประชาชนสามารถร้อง
ทกุข์ผ่านตู้รับเร่ืองร้อง
ทกุข์

ส านัก
ปลัดเทศบาล,
กองสวสัดิการ

สังคม
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7 โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
ต าบลทา่ช้าง

- เพื่อรับทราบปญัหา
และความต้องการของ
ประชาชน
- เพื่อก าหนดทศิทางใน
การพฒันาเทศบาล
ต าบลทา่ช้าง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

- ได้รับทราบปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน
- มีทศิทางในการพฒันา
เทศบาลต าบลทา่ช้าง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจ้างผู้ดูแลความ
สะอาด

- เพื่อความสะอาด เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

จ านวน ๑ โครงการ - มีความสะอาด เปน็
ระเบยีบ เรียบร้อย 
สวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจ้างพนักงานขับ
รถยนต์

-เพื่อขับรถยนต์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
ทา่ช้างในการติดต่อ
ราชการ

จ านวน ๑ โครงการ -การติดต่อราชการ
เปน็ไปด้วยความสะดวก

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง - เพื่อจัดการเลือกต้ัง
ตามที่ คกก.เลือกต้ัง
ก าหนด

จ านวน ๑ โครงการ -เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเลือกต้ัง
ทอ้งถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอและ
ศูนย์บริการข้อมูลทอ้งถิ่น
ของ อปท.    อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

- เพื่อใหก้ารด าเนินการ
จัดซ้ือหรือการจ้างของ 
อปท. เปน็ไปตาม
ระเบยีบระทรวง
มหาดไทยวา่ด้วยวธิกีาร
พสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนศูนย์ ๑ แหง่ - สถานที่ใหบ้ริการ
ประชาชนใหม้ีความ
สวยงาม สะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ทกุส่วนราชการ



หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

12 โครงการส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบบริการ
เทศบาลต าบลทา่ช้าง

- เพื่อส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการใหบ้ริการของ
เทศบาลทา่ช้าง
- เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น
- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการพฒันาทอ้งถิ่น

จ านวน 1 โครงการ ทราบถึงความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การใหบ้ริการของ
เทศบาลทา่ช้าง
- ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น
- ประสิทธภิาพในการ
พฒันาทอ้งถิ่นและ
บริการของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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13 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบคุคลภายนอก

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
ในภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ การปฏบิติังานในภารกิจ
ต่างๆ เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

14 โครงการจ้างเหมาบริการ
บคุคลธรรมดา เจ้าหน้าที่
บนัทกึข้อมูล

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
ในภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองคลัง

15 โครงการจ้างเหมาบริการ
บคุคลธรรมดา ต าแหน่ง
พนักงานจัดเก็บรายได้

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
ในภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองคลัง

16 โครงการจ้างเหมาบริการ
บคุคลธรรมดา

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
ในภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองสาธารณสุข

17 โครงการจ้างเหมาบริการ
บคุคลธรรมดา

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
ในภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

จ านวน 1 โครงการ - การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 
(งานก าจัด
ขยะและส่ิง

ปฏกิูล)



หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

18 โครงการพฒันาเทศบาล
ใหเ้ปน็องค์กรใหก้าร
เรียนรู้ (Knowledge 
management)

- เพื่อใหค้วามรู้แก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการด าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- เด็กเยาวชนประชาชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- น าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การด าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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    8.2  แผนงานงบกลาง
1 โครงการส่งเงินช าระหนี้

เงินกู้ ก.ส.ท.
- เพื่อช าระหนี้เงินกู้ ก.
ส.ท.

ส่งเงินกู้ ๑ คร้ัง/ปี - ช าระหนี้ ก.ส.ท. ตาม
ก าหนด

กองคลัง
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    9.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธก์าร
ปอ้งกันแก้ไขปญัหาและ
ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

- เพื่อใหค้วามรู้แก่
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถนน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ใหม้ีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาอุบติัเหตุจราจร
- จัดท าปา้ยเตือนบริเวณ
ที่มีอุบติัเหตุบอ่ยคร้ัง
- เพื่อจัดหาวสัดุ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ทนัสมัยมาใช้ในการ
ปฏบิติังาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน ๒๐๐ คน

- นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปรับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ถนนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและใหม้ีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา
อุบติัเหตุจราจร
- มีปา้ยเตือนบริเวณที่มี
อุบติัเหตุบอ่ยคร้ัง
- มีการจัดหาวสัดุ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ทนัสมัยมาใช้ในการ
ปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล,

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภยั 
100 %

- เพื่อใหป้ระชาชนรู้
กฎหมายจราจรและขับขี่
ยานพาหนะ  ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภยั
- เพื่อใหป้ระชาชนเข้ารับ
การอบรมสามารถสอบ
รับใบขับขี่ได้
- เพื่อลดปญัหา
การจราจร ลดการเกิด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน
และลดการสูญเสียใน
ชีวติและทรัพย์สิน
- เพื่อใหป้ระชาชนมีวนิัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ 
มีการต่ืนตัวและเคารพใน
กฎจราจร
- เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน ๒๐๐ คน

- ประชาชนรู้กฎหมาย 
จราจรและขับขี่ยาน 
พาหนะได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภยั
- ประชาชนเข้ารับการ
อบรมสามารถสอบรับ
ใบขับขี่ได้
- ลดปญัหาการจราจร 
ลดการเกิดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนและลดการ
สูญเสียในชีวติและ
ทรัพย์สิน
- ประชาชนมีวนิัยในการ
ขับขี่ยานพาหนะมีการ
ต่ืนตัวและเคารพในกฎ
จราจร

ส านัก
ปลัดเทศบาล

งานปอ้งกันฯ , 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ



หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน

- เพื่อปอ้งกันและลด
ปญัหาการเกิดอุบติัเหตุ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน

- สามารถปอ้งกันและลด
ปญัหาการเกิดอุบติัเหตุได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ

69

4 โครงการอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่าย พลเรือน (อปพร.)

- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน

- ประชาชนมีความพร้อม
ในการปอ้งกันและ
บรรเทา สาธารณภยัใน
ชุมชนของตนเอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ

5 โครงการจัดระเบยีบ
จราจร ในเขตเทศบาล

- เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน

จัดระเบยีบจราจรปลีะ ๒
 คร้ัง

- การจราจรมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยและ
ปลอด ภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ

6 โครงการพฒันาบคุลากร
ด้านการปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน

- เพื่อใหม้ีความสามารถ
ที่จะใหค้วามร่วมมือ 
และช่วยเหลือในการ
ปฏบิติังานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั
- เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าที่
ส าหรับใหก้ารช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๕๐ คน

- เทศบาลมี
ความสามารถที่จะให้
ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการปฏบิติั 
งานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
- ประชาชนมีความพร้อม
ในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชนของตนเอง - 
เทศบาลมีหน่วย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ



หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

7 โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั

- เพื่อใหม้ีความสามารถ
ที่จะใหค้วามร่วมมือ 
และช่วยเหลือในการ
ปฏบิติังานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั
- เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าที่
ส าหรับใหก้ารช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๕๐ คน

- เทศบาลมี
ความสามารถที่จะให้
ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการปฏบิติั 
งานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
- ประชาชนมีความพร้อม
ในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชนของตนเอง - 
เทศบาลมีหน่วย
ช่วยเหลือกู้ภยัฉุกเฉิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ
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    ๑๐.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
เกาะกลางถนน แนวถนน
ในเขตเทศบาลที่ดิน
สาธารณประโยชน์และ
สถานที่ราชการ

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้
- เพื่อปลูกปา่ตาม
โครงการพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อเปน็สถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ และ
ปรับปรุงทวิทศัน์ให้
สวยงามและเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

จ านวน ๑ โครงการ - ประชาชนมีจิตส านึก
และใหค้วามส าคัญใน
การปลูกต้นไม้
- เทศบาลมีภมูิทศัน์ที่
สวยงามเปน็เมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย
- มีสถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชนมี 
ภมูิทศัน์ที่สวยงามและ
สถานที่ออกก าลังกาย

กองช่าง

2 โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย
เพื่อจัดท าสวนสาธารณะ
แบบต่อเนื่อง

- เพื่อเปน็สวนสาธารณะ
 สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

จ านวน ๑ โครงการ - มีสถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชน มี
ภมูิทศัน์ที่สวยงาม

กองช่าง

3 โครงการทอ้งถิ่นไทย รวม
ใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้
เพื่อรักษาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก าลัง
ได้รับผลกระทบ
เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชน
ร่วมกันอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
จัดต้ังเครือข่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้
- ประชาชนทราบถึงแนว
ทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก าลัง
ได้รับผลกระทบ

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

- เพื่อลดปริมาณขยะใน
แต่ละวนัและในอนาคต
และใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการลดปริมาณขยะ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๑,๕๐๐ ครัวเรือน

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมปริมาณขยะ 
ปริมาณขยะลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
“รักษน์้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน”

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่งน้ า
และปา่ไม้
- เพื่อลดมลภาวะ    ของ
น้ าโดยการเพิ่มออกซิเจน
และปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณดังกล่าวใหส้วยงาม
- เพื่อพฒันาปรับปรุง
สภาพ แวดล้อมริมล าน้ า
มูลที่เส่ือมโทรมให้
กลับคืนสภาพที่น่าดู
- เพื่อใหน้้ าไหลสะดวก
ปอ้งกันน้ าทว่มขัง และมี
กล่ินเหม็น            - 
เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค และปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่ม และน้ าเสีย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๕๐๐ คน

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาแหล่งน้ าและปา่ไม้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการอบรมสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนทราบ
ถึงแนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก าลัง
ได้รับผลกระทบ
- เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
 ๒๐๐ คน

- ประชาชนทราบถึงแนว
ทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก าลัง
ได้รับผลกระทบ
- เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

๗๓ 
 

 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี   
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า เทศบาลต าบลท่าช้าง มีภารกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านการจัดท า
แผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ย
อัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได้ 
เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
 
 

อัตราก าลังที่ว่าง ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 กองคลัง หัวหน้าฝุาย   
บริหารงานคลัง 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

 

2 กองช่าง หัวหน้าฝุาย         
แบบแผนและก่อสร้าง 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

 

3  เจ้าพนักงานธุรการ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 

4 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการ         
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

5  หัวหน้าฝุาย   
บริหารงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

6  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 

7 กองการศึกษา ผู้อ านวยการ         
กองการศึกษา 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ 
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ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
8  หัวหน้าฝุาย       

ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

9  นักวิชาการศึกษา 1 ขอให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสรรหา               
ยุบเลิกไมได้ 

10  ครูผู้ดูแลเด็ก 
อันดับครูผู้ช่วย 

1 ขอให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสรรหา               
ได้รับเงินอุดหนุน ยุบเลิกไมได้ 

11 กองสวัสดิการ
สังคม 

ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

12  เจ้าพนักงานธุรการ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 
 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 เทศบาลต าบลท่าช้าง  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้  
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2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลงั 2573 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 2566 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในส านักปลัดเทศบาล ดังนั้นเทศบาลต าบลท่าช้าง มีแนวทางในการรองรับ
กรณหีัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน เทศบาลต าบลท่าช้าง จะเตรียมการด าเนินการสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 
2565 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 เทศบาลต าบลท่าช้าง จะสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 
(เสนอชื่อเข้า ก.ท.จ.นม.) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากเทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลต าบลท่าช้าง มีหัวหน้าฝุายอ านวยการ 
และหัวหน้าฝุายปกครอง ที่จะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่

เกษียณปี 2564-2566 
5% 

เกษียณปี 2567-2569 
21% 

เกษียณปี2570-2572 
11% 

เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
63% 

เกษียณปี 2564-2566 เกษียณปี 2567-2569 เกษียณปี2570-2572 เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
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ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานของ เทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลท่าช้างเป็นเทศบาลสามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง 
จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ใช้ การวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทั้งเทศบาลต าบลท่าช้าง ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือ
น ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

๕.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้างนั้น เทศบาลวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ หาจุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด หาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ชดุข้อมลู 1 
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ซึ่งเป็นการก าหนดภารกิจหลักในการพัฒนาและการก าหนดวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาของ เทศบาล 8 ด้าน
ดังนี้ 
  ๕.๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการบริกการขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐานโดยการจัดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟูาสาธารณะ ระบบระบายน้ าให้เพียงพอจัดให้มีการแก้ ไข
ปัญหาน้ าท่วมและแก้ไขปัญหาจราจร จากสภาพปัญหาและความต้องการและการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 
 แนวทางการด านินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  จดัให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและพอเพียง เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
 ๒)  ปรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ 
 ๔)  จัดท าผังเมืองอย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปรับปรุงพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕)  ส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาตทิี่มีอยู่เดิม และความต้องการของชุมชน พร้อมกับพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 
 ๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
มาตร ๑๖ (๒) ) 
 ๒)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ ( พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (4)) 
 ๓)  การสาธารณูปการ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๕)) 
 ๔)  การผังเมือง (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (2๕) ) 
 ๕)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๖) 
          ๖)  การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (28)) 
          ๗)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๒) ) 
 8)  ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๑) ) 
 9)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๗)) 
 10)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๘)) 
 ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ คือ กองช่าง 
 

  ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมสาธารณสุขอนามัยของประชาชน ให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และปลอดภัยจากโรค
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ระบาดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุด
แข็ง/โอกาส และจุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๒)  ให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและพอเพียง 
 ๓)  ส่งเสริมการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมและโภชนาการ 
 ๔)  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕)  พัฒนากลไกและระบบการเรียนรู้ของชุมชนในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ๖)  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประชาชน และชุมชน 
 ๗)  จัดระบบและกลวิธีในการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๘)  จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนน าชุมชน ประชาคม ให้มีศักยภาพที่จะสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ประชาคมของตนเอง 
 ๙)  รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 ๑๐)  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน 
 ๑๑)  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๙)) 
 ๒)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 ๓)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๓) ) 
 ๔)  การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
 ๕)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 
๑๖ (๑๙)) 
 ๖)  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๔)) 
 ๗)  จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๖)) 
 ๘)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ร.บ. เทศบาลฯมาตรา ๕๐(๗)) 
 ๙)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พ.ร.บ. เทศบาลฯมาตรา ๕1(6)) 
                    ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม 
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 ๕.๓  ด้านการการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ภารกิจด้านการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง และความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
 ๒)  ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
 ๓)  จัดท าแผนเตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔)  ปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาลให้มีความคล่องตัว เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
มาตรา ๑๖ (๑๒)) 
 ๒)  การรักษาความความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.ก าหนด
แผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
 ๓)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (20)) 
 4)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (23)) 
 5)  ให้มีสุสานและฌาปณสถาน พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๔)) 
 6)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
 7)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๒๙)) 
 8)  การการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (30) ) 
 9)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๑) ) 
 10)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ มาตรา ๕๐ (๕)) 
                    ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองช่อง และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ภารกิจด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้และการกระจายรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยการส่งเสริมหรือช่วยอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการให้ความรู้ทางวิชาการในการประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรมแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/
โอกาสและจุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภานกิจด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  พัฒนาและปรับกลวิธีด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจชุมชน 
 ๒)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในชุมชน 
 ๓)  พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 ๔)  ขยายงานพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่ 
 ๕)  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และโบราณคดี 
 ๖)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๗)  จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฏหมายก าหนด มีดังนี้ 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๑)) 
 ๒)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
มาตรา ๑๖ (3)) 
 ๓)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๖)) 
 4)  การพาณิชย์ การการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๗)) 
 5)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (8)) 
 6)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
 7)  ให้มีโรงสัตว์ (พ.ร.บ. เทศฐาล ฯ มาตรา ๕๑ (2)) 
 8)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๓)) 
 9)  บ ารุง และส่งเสิรมการท ามาหากินของราษฎร (พ.ร.บ. เทศบาล ฯ มาตรา ๕๑ (๕)) 
 10) เทศพาณิชย์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๙)) 
                    ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม 
 

 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและอนุรักษ์ ต้นน้ า ล าธาร และคลองธรรมชาติใน
เขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพและคุณภาพท่ีดี สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค การจัดการน้ าเสีย และขยาย
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างทั่วถึง บ้านเมืองมีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีการจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในการักษาความสะอาดของบ้านเมือง จากสภาพปัญหาและความ



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 
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ต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และจุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 แนวทางด าเนินกาตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบดารและชุมชน 
 ๒)  รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
 ๓)  ศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๔)  จัดระบบก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๑๘)) 
 ๒)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
 ๓)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๗)) 
 ๔)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ มาตรา ๕๐ (๓)) 
                   ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภารกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสิรมและขยายการให้บริการและโอกาส
ทางการศึกษาส่งเสริมและอนุรักษ์ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายจากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และจุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึง
ก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒)  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 ๓)  ส่งเสริมศิลปะวัฒนธณรม และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 ๔)  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านนันทนาการแก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น 
 อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๑๑)) 
 ๒)  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธณรมอันดีของท้องถิ่น (พ.ร.บ. 
เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๘)) 
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                     ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ คือ กองการศึกษา 
 

 ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการบริหารงานของเทศบาล และการให้บริการแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีส่วนรวมในการปกครองตนเอง และ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล จากสภาพปัญหาและความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีคุณภาพและขวัญก าลังใจ 
 ๒)  พัฒนาคุณภาพ ระบบการให้บรการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๔)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้านนี้ ได้แก่ ส่วนราชการทุกส านัก/กอง ของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลต าบลท่าช้างได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลท จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 
 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรอง ที่เทศบาลต าบลท่าช้าง จะด าเนินการ  
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การก าหนดส่วนราชการรับผิดชอบภารกิจ 
กองช่าง 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และ
กองสวัสดิการสังคม 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ส านักปลัดเทศบาล กองช่อง และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน     
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม 
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5. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

7. การบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

 
กองการศึกษา 

2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ 
อาชีพทางการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 

 
๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

เทศบาลต าบลท่าช้างก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๖ ส่วนได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม ก าหนด
กรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น 54 อัตรา ซึ่งแผนอัตราก าลังฉบับเดิม จะสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องจัดท ารายละเอียดก าหนดกรอบอัตราก าสามปีใหม่เพ่ือเป็นการทบทวน
ภาระกิจอ านาจหน้าที่ของบุคลากรอขงเทศบาลให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งงบประมาณตั้งรับในปัจจุบัน ดังนั้น
เทศบาลต าบลท่าช้างจึงก าหนดส่วนราชการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท าเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับ และเป็นการ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่       
มีจดุอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
2  ส่วน  ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีใน
การแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 

ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริงจาก
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนของเทศบาลต าบลท่าช้าง จึงวิเคราะห์หาจุดแข็งโอกาส และจุดอ่อน /
ข้อจ ากัด เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา ได้ดังนี้ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลท่าช้าง (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้ 
เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
เทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ เทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง (ระดับองค์กร) 

 
 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

 
โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา เทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

 
ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๘.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาเทศบาลต าบลท่าช้าง มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ 

ภารกิจ ปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยยกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ภายใตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบลต าบลท่าช้าง ดังกล่าวเทศบาลต าบลท่าช้างมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ทีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๙ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดย
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้   
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  มีดังนี้ 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานประชาสัมพันธ์ 
4) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานการคลัง 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
 
3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสาธารณูปโภค 
4) งานสวนสาธรณะ 
5) งานจัดสถานที่และการไฟฟูา 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานการคลัง 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
 
3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสาธารณูปโภค 
4) งานสวนสาธรณะ 
5) งานจัดสถานที่และการไฟฟูา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานด้านการสาธารณสุข 
2) งานรักษาความสะอาด 
3) งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4) งานธุรการ 
 
5.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานด้านการศึกษา 
๒) งานจัดการเรียนการสอน 
๓) งานธุรการ 
 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี้ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๑) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
2) งานพัฒนาชุมชน 
3) งานธุรการ 
 
 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานด้านการสาธารณสุข 
2) งานรักษาความสะอาด 
3) งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
5.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานด้านการศึกษา 
๒) งานจัดการเรียนการสอน 
๓) งานธุรการ 
 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี ้
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๑) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
2) งานพัฒนาชุมชน 
3) งานธุรการ 
 

 

 
     รับรองข้อมูลถูกต้อง     รับรองข้อมูลถูกต้อง 
 
 

          (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา)           (นางจุรีพร  เศวตอมรกุล) 

  ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง         นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง  ไดว้ิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน 
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะ
ใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณ
งาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลง
ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
  

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
เทศบาลต าบล   

 ท่าช้าง 
ปลัดเทศบาล 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด 1 - - - 
ฝุายอ านวยการ 1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป  - 1 - 1 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 
ฝุายปกครอง 1 - - - 
งานทะเบียนราษฎร - - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

1 1 3 1 

กองคลัง  
 

กองคลัง 1 - - - 
ฝุายบริหารงานคลัง 1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - - - 
งานการคลัง 1 - - - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 - - - 
ฝุายพัฒนารายได้  1 - - - 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 1 - - - 
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 1 - - - 
งานธุรการ 1 - - - 
งานวิศวกรรม  1 - 1 - 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองช่าง 
งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งาน
จัดสถานท่ีและการไฟฟูา 

- - 3 4 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - - - 
ฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - - - 
งานด้านการสาธารณสุข 1 - - - 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานรักษาความสะอาด 

- 1 1 2 

กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  1 - - - 
ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 - - - 
งานด้านการศึกษา 1 - - - 
งานจัดการเรียนการสอน 1 - 1 2 

งานธุรการ - - - 1 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 
ฝุายพัฒนาชุมชน 1 - - - 
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  1 - - - 

งานพัฒนาชุมชน  1 - - - 
งานธุรการ 1 - - 1 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล

ต าบลท่าช้าง ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2564 – 2566 เทศบาลต าบลท่าช้างจึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ใน
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
  

 
    

 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  (๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.(1) 
- นักประชาสัมพันธ์ ชก. (1) 
ลูกจ้างประจ า 
- นักการ (๑) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (๑) 

ฝ่ายปกครอง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง (๑) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ชง.(1) 
ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานดับเพลิง (๓) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ว่าง 1) 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานการคลัง ชง. (๑) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑) 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒรายได้ (๑) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
 
 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (1ว่าง) 
- วิศวกรโยธา ปก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
-คนสวน (๒) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน (๔) 
 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
พนักงานเทศบาล 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (1 ว่าง)  
- จพง.สาธารณสุข ปง/ชง (1 ว่าง)   
ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานประจ ารถขยะ (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน (2) 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  (1 ว่าง) 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1 ว่าง) 
พนักงานครู 
- ครูผู้ดูแลด็ก ครูผู้ช่วย  (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- ผุ้ดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด้ก (2) 
- นักการ (๑) 

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  (1 ) 
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (2) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (๑) 

 

  

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่ ระดับกลาง) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่ว่ไป ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ว่าง) 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

 

กองการศึกษา (ว่าง) 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

กองสวัสดิการสังคม (ว่าง) 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
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ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 3 2 14 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
20-2-01-2101-001 (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
20-2-01-2101-002 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
20-2-01-2101-003 (๑) 

-งานบริหารทั่วไป  (ลจ.ประจ า) (๑) นักการ (ทั่วไป) (๑) 
-งานการเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบคุคล ชก. (๑) 
-งานประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการท่องเที่ยว นักประชาสมัพันธ์ ชก.(๑) 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.(๑) 
   

-งานทะเบียนราษฎร 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑) 
พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑) 
พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (๓) 
พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) 
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-งานบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑)               -งานพัฒนารายไดแ้ละจัดเก็บรายได ้ 
-งานการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง ชง. (๑)                  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.(๑)       
-งานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑)  
         
  
  
  
  
     
                 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปก/ชก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

20-2-04-2102-001 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
20-2-04-2102-002 ว่าง 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
20-2-04-2102-003 (๑) 
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–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่าง 1) 
–งานสาธารณูปโภค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (๑) 
–งานสวนสาธารณะ คนสวน (ทักษะ) (๒)    
–งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ คนงาน (ทั่วไป) (๔) 
–งานวิศวกรรม วิศวกรโยธา ปก. (๑)  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง./ชง ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 11 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
20-2-05-2103-001 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

20-2-05-2103-002 (ว่าง ๑) 
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–งานด้านการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ว่าง ๑)  
–งานรักษาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑) พนักงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (1) 
–งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คนงาน (ทั่วไป) (2) 

 
  
 
 
 

 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปก/ชก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง./ชง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 7 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  

20-2-06-2104-001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

20-2-06-2104-002 ว่าง (๑) 
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–งานธุรการ นักการ (ท่ัวไป) (1)         

–งานด้านการศึกษา  นักวิชาการศึกษา ว่าง (๑)         

–งานจัดการเรียนการสอน ครผูู้ดแูลเด็ก ครูผู้ช่วย (ว่าง ๑) ผู้ดูแลเดก็ ทักษะ (๑) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป ๒)  
       

 
 

 

 

 

 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

วิชาการ 
ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ครูผู้ช่วย คร ู ปก/ชก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง./ชง. ชง. อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
20-2-08-2107-001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

20-2-08-2107-002 ว่าง (๑) 
 



แผนอัตราก าลัง สามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ๑๐๖ 

 

  
 

 

              
 

 
 

–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่าง ๑) นักการ (๑)           
–งานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑) 
–งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑)       
  

        

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปก/ชก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง./ชง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 6 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  

202112105001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

202112105002 (๑) 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าช้าง ก าหนดแนวทางการของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับขั้น  โดยมุ่งเน้น

ไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว เทศบาลต าบลท่าช้าง ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นเทศบาลต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการ
ท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิด
โอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบล มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นเทศบาลต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า    
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้งความคุ้มค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถ             
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัว       
เข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้    
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา          
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญ  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของ
พนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
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 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลต าบลท่าช้างเล็งเห็นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง     
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค      
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอม              
ให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลท่าช้าง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
  เทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม 
ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ เพราะ 
เข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดม้ีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง  
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลต าบลท่าช้าง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   ๓.   ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการเกษตร 
   ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   ๕.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   ๖.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๗.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
   ๘.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   ๙.   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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จากข้อมูลที่ได้มีการจัดท าประชาคม ถึงสภาพปัญหา ขอบเขตของปัญหา จึงวิเคราะห์ ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนา และก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไปและก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์    
ที่ 8 ประกอบด้วย 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การวางแผน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง มีการวางแผนและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรสอดคล้องกับ 

เปูาหมาย พันธกิจ รวมทั้งนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย แผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้ 

1.1 ด าเนินการจัดท าในแผนอัตราก าลังในระยะเวลาสามปี มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
เทศบาล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล มีการก าหนดส่วนราชการภายในและก าหนดต าแหน่ง
พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการอย่างชัดเจนเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็น และประกาศให้ประชาชนทราบ  

1.2 การท าแผนอัตราก าลังเทศบาล มีการวิเคราะห์ปริมาณงานระยะเวลาการด าเนินการ 
เพ่ือน ามาค านวณเป็นอัตราก าลังที่ต้องการ และมีการจ าแนกอัตราก าลัง คนที่ต้องการอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การปรับปรุงแผนอัตราก าลังในระยะเวลาสามปี มีการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.4 ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแผนอัตราก าลัง
ระยะเวลาสามปี ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลต าบลท่าช้าง 

2. ด้านสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง 
2.1  การสรรหาและเลือกสรร การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรของเทศบาล

ต าบลท่าช้าง ต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรม (Meri System) โดยยึดหลักความเสมอภาค ความสามารถ ความ
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โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงาน 

2.2  การบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหา ต้องได้รับการสรรหา ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาก่อน จึงสามารถออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ 

3. การพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ          มี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 3.1 หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้พนักงานเทศบาล    แต่
ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ได้แก่ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 วิธีการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้างด าเนินการโดย
การจัดการอบรมให้ความรู้เอง หรือจัดส่งเข้ารับการอบรมในส่วนราชการอ่ืนฯ 
  4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านการท างาน 
  4.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือให้ข้าราชการท างานอย่างมีความสุขมี
ความปลอดภัยสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ 
  4.1.2 จัดระบบการท างานที่ดี เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
  4.1.3 จัดการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรมข้าราชการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านส่วนตัว 
  4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพเป็นประจ า เพ่ือให้ข้าราชการมีสุขภาพดีทั้งในด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
  4.2.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  รวมทั้ งอาจจัดให้มีหน่วยบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ 
  4.2.3  สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
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  4.2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้ข้าราชการมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่จะช่วยให้สามารถเผชิญปัญหา และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านสังคม 
  4.3.1  พัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างข้าราชการทุกระดับ 
  4.3.2 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ข้าราชการมีความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร 
  4.3.3 ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
  4.4.1 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
  5.  การประเมินการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทศบาลต าบลท่าช้างมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าช้างต้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย โดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของงานสมรรถนะเป็นหลัก และต้องมีการ
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรทราบ มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีมาตรฐาน
เป็นธรรม 
 5.2 การพิจารณาความดีความชอบของเทศต าบลท่าช้าง ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ดังนี้ 
  5.2.1 มีการพิจารณาความดีความชอบปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ห้วงเดือนเมษายน ถึง กันยายน 
  5.2.2 มีการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีละ ๑ ครั้ง 
 5.3 การเลื่อนระดับ ยึดหลักความถูกต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการท างาน 
 5.4 เทศบาลต าบลท่าช้าง จะด าเนินการประกาศประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ให้ทราบทั่วไป เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้รักษาผลการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อให้ดียิ่งขึ้น 
 6. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
  สนับสนุนและให้พนักงานเทศบาลต าบลท่าช้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึก
มุ่งบริการและให้ค าปรึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลท่าช้าง เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน 
การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
งานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น               

ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี      
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง  
ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร        
เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง ที่สร้างความโปร่งใส     
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลต าบลท่าช้างในทุกระดับโดยฝุายบริหาร                  
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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 นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลท่าช้าง ยังก าหนดค่านิยมร่วม
ส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้างทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและ
กฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน     
อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลต าบลท่าช้าง       
ไดก้ าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
    1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
    1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท       

ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 

      2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้               
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงาน
เทศบาลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

    2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

    2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง           
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

    2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

    2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
    3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์    

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
    3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
    3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
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    3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 

    3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
    3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
    3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ

พนักงานเทศบาลคนอ่ืน 
   3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ        

ในวิชาชีพ 
   3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า

ส่วนราชการทราบ 
   3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้อง

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
   3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง

ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี ้

    4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

   4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

   4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

   4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

   4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
   4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี ้
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   5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 

   5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงาน
การฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

   5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล  
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารง
ต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

   5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

   5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

   5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

   5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

   5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
   ๖.๑ ปฏิบัติ ให้ลุล่วง โดยไม่หลี กเลี่ ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่ า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
   ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
   ๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่

เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็น
ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

   ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 
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   ๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

   ๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
   ๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
   ๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 

และมีอัธยาศัยไมตรี 
   ๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ

ถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
   ๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ

สิทธิของบุคคลอ่ืน 
   ๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ

และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
   ๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
   ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   ๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

       ๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

   ๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี ้
   ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง

ความสามารถ 
   ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า 

ไม่ฟุุมเฟือย 
   ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเคร่งครัด 
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   ๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

   ๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนักงานเทศบาลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลอ่ืนโดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

   ๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 

   ๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

   ๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป 

   ๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย 
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน 

   ๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเต็มความสามารถ 

   ๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

   ๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได ้

   ๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

   ๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
    ๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



 122 แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

    ๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

    ๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    ๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

   ๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติและประชาชน 

   ๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

   ๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
   ๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน

เทศบาล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 

   ๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

– เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
– ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
– ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
– ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

   ๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณ ี

   ๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน 
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๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

     ๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

     ๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
   – สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขต

ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
  – ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี

ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
   – ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง 

เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
   – ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับ

ถือ สอนให้คนท าความดี 
     ๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึด

หลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
   – ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
   – ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

   – ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมายมีการ
วางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรม
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

   – ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

     ๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
        11.1  บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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       11.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
บุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

      11.3  บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง จะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้
ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลท่าช้าง หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อเทศบาลต าบลท่าช้าง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
         11.4  บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่
ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับ
บุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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