
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

....................................................... 
  ตามที่เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามความในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง    
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลท่าช้างแล้วนั้น 
 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เทศบาลต าบลท่าช้างจึงจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ และขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังกล่าวเพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่    ๒  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

  

 
            ( นายราชัน เศวตอมรกุล ) 

            รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
      นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ 
....................................................... 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าช้าง ได้เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามความในข้อ ๒๒ 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖1 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลท่าช้างแล้ว นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เทศบาลต าบลท่าช้างจึงจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ และขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังกล่าว
เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ปรับปรุงเพ่ิมเติม ต าแหน่ง     
ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต าแหน่ง 20-2-08-3803-001 จ านวน ๑ อัตรา 
   

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

ประกาศ ณ วันที่    17  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 

  

 
            ( นายราชัน เศวตอมรกุล ) 

            รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
      นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 

 



 

    

   

 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 
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แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

๑ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลท่าช้าง จะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้นเทศบาลต าบลท่าช้าง จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง    
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 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 2561 – 2563 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 



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

๒ 
 

 

    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการก าหนด
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. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่
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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 เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการระบุว่า
องค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

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

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด   
- 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 าแหน่งว่า มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ  
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
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- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลท่าช้างเป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลาย
อย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้ งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
เพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 

 

38% 

10% 24% 

28% 

แผนภูมิอัตราก าลัง 
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลท่าช้าง 

พนกังานเทศบาล จ านวน 19 คน คิดเป็น 

ลกูจ้างประจ า จ านวน  5  คน  คิดเป็น 

พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  12  คน  คิดเป็น 

พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  14  คน  คิดเป็น 
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ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะ
เน้นที่เรื่องงานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
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และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3  มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 
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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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก 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 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การวางแผน
อัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบลต าบลท่าช้าง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุ
บุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล 
พยาบาลศาสตร สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการ
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วน
ราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มี
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบ
สายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
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 โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 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
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โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งเทศบาลต าบลท่าช้าง พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 6 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม    

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นองค์กรที่มีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
ก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 6 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลขนาดเดียวกัน  
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลจักราช เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน 
จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลท่าช้าง เทศบาลต าบลจักราช เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และ
เขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไร
นัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง     
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลต าบลท่าช้าง จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ย
ต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ขอให้ ก.ท.      
ด าเนินการสรรหา และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงาน
เทศบาล และท าให้พนักงานเทศบาล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  เทศบาลต าบลท่าช้าง ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าปงบประมาณ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย รองนายกเทศบาลมนตรีเปนประธาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ       
เปนคณะท างาน มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าช้างตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาล โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามา     
มีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที ่     
ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจางประจ าในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
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 3.2.๗ ใหพนักงาน ลูกจางและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลต าบล การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาล สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้เทศบาลสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาล ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

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

3.3.5 ช่วยให้เทศบาล สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของก าลังคนให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้ง
ก าลังคนและเทศบาล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาลโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล 
เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ 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 
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาล เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการ 
ภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาล และส่งคณะท างานเพื่อปรับแต่งร่าง

แผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ เทศบาล ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ เทศบาล ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ างบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ เทศฐาล จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วน

ราชการในสังกัด 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
1  ส.ค.60 แต่งตั้งคณะท างาน  
6 ส.ค.60 ขอแผนอัตราก าลัง อปท.ใกล้เคียง  ทต.จักราช ทต.บ้านโพธิ์ 
8 ส.ค.60 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  

ภารงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
8 ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

9 – 11  ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี จังหวัดนครราชสีมาพิจารณา 

 

 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ตามความเหมาะสมของ กทจ.นม 

 จังหวัดจัดส่งมติ กทจ.นม. ให้ ทต.ท่าช้าง ตามความเหมาะสมของ กทจ.นม 
1 ต.ค. 60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   

1 – 31 ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัด , อ าเภอ 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าช้าง พบปัญหาและ

ความต้องการความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง   
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๑๓ 
 

 

๑  ดานโครงสรางพื้นฐาน    
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  ถนนทางเท้าไม่เพียงพอช ารุดเสียหายและไม่ได้มาตรฐาน 
๒) ปัญหาการให้บริการด้านไฟฟูาสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓) ปัญหาระบบการระบายน้ าไม่ดีพอและไม่ทั่วถึง 

๑.๒ ความต้องการ 
   ๑) ให้แก้ไขปรับปรุง ถนน ทางเท้า สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสะดวกต่อการ 
สัญจรไปมาของประชาชน 
   ๒)  ให้ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแก่ประชาชนในเทศบาลได้อย่างทั่วถึง 
   ๓) ให้บริการด้านการประปาของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ลดการรั่วไหลและสูญเสีย และ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่ถึงและเพียงพอ 
   ๔) ให้พัฒนาระบบการระบายน้ าในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
 

2  ด้านเศรษฐกิจ  
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  สถานที่ส าหรับการประกอบอาชีพของประชาชนไม่เพียงพอ 
๒)  ปัญหาการให้บริการด้านกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาล มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการ 

ให้บริการประชาชน 
3) ปัญหาการให้บริการด้านไฟฟูาสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๑.๒ ความต้องการ 
๑)  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
๒)  ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  

ตามแนวทฤษฏีใหม่ 
3)  สนับ ส่งเสริม และกระต้นให้เกิดการกระจายรายได้แก่ ประชาชน โดยทั่วไป ใน 

ท้องถิ่นซึ่งเป็นการขยายฐานะทางเศรษฐกิจ ออกไปในมิติของพ้ืนที่ และอัตราค่าจ้างแรงงาน 
   ๔)  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการ
ผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้า และสามารถขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดานสังคม  
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  ปัญหายาเสพติด 
๒)  ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ส าหรับประกอบกิจการ หรือสถานที่ออกก าลังกาย  

เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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๑๔ 
 

 

3) ปัญหาด้านสถานศึกษายังขาดแคลนสถานที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
๔)  ปัญหาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รับเอาอารยธรรมต่างชาติเข้ามาใน 

ชีวิตประจ าวันจนขาดความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่จะด ารงรักษาไว้ 
๑.๒ ความต้องการ 

๑)  ให้พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคน โดยเฉพาะผู้ทีด้อยโอกาสให้มีความสามารถ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒)  คุณธรรมและคุณภาพชีวิตให้สามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทฤษฏีใหม่ 

3)  ให้เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีศักยภาพที่จะปรับตัวปรับใจให้ 
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ๔)  ให้ขยายระบบสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน 
๕)  ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจโดยการจัดสถานที่ให้อย่าง 

เพียงพอรวมทั้งเข้าร่วมการจัดการแข่งขั้นกีฬาเพ่ือสุขภาพและความสามัคคีของบุคคลท้องถิ่น 
๖)  ให้เร่งพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรมประเพณี โดยจัดให้มีกลไกของรัฐ เพื่อประสานงาน 

และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโรเงรียน ชุมชน และวัด 
4.  ดานการเมืองการบริหาร  

๑.๑ สภาพปัญหา 
๑)  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนท้องถิ่น 
๒)  บุคลากรขาดความรู้ทางใช้งานระบบ IT 
3) การให้บริการประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๑.๒ ความต้องการ 
๑)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมา 

หากษัตริย์เป็นประมุข 
๒)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการให้บริการ 

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  ให้ประชาขนได้มีโอกาสมีส่วนรับรู้ แสดงความติดเห็น หรือร่วมท างานกับเทศบาล  

อันจะป็นการสร้างความส านึกให้ประชาชนเหล่านั้น คิดว่าเทศบาลเป็นองค์กรของตนให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างพร้อมเพียงกัน 

5.  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  ปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าไม่ดีพอ และปัญหาน้ าเน่าเสีย 
๒)  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
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๑๕ 
 

 

๑.๒ ความต้องการ 
๑)  ให้ประชาชน องค์กรประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากร 

ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
๒)  ให้ควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๖.  ด้านการสาธารณสุข 
๑.๑ สภาพปัญหา 

๑)  ดานสุขภาพอนามัย  
๒)  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

๑.๒ ความต้องการ 
๑)  ให้ อสม.ประจ าหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐานไม่

น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 
๒)  ให้ อสม.ประจ าหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ 

ระบาดของโรคติดต่ออยู่เป็นประจ า 
7.  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑.๑ สภาพปัญหา 
๑)  เยาวชนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงามของท้องถิ่น  
๒)  ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 

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

๑.๒ ความต้องการ 
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่น 
๒)  ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่น 

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   ๓)  งบประมาณในการจัดสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรที่ตรงสาขาวิชา 
   ๔)  การจัดสถานที่ส่วนกลางของเขตเทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่เหมาะ
ส าหรับ ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
   ๕)  ระดมกองทุนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและงบประมาณของเทศบาลเพื่อ



 

แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

๑๖ 
 

 

จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดี 
 

     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 
ซึ่งเป็นการก าหนดภารกิจหลักในการพัฒนาและการก าหนดวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาของ เทศบาลดังนี้ 
  ๕.๑   ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการบริกการขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐานโดยการจัดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟูาสาธารณะ ระบบระบายน้ าให้เพียงพอจัดให้มีการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและแก้ไขปัญหาจราจร จากสภาพปัญหาและความต้องการและการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 
 แนวทางการด านินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและพอเพียง 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 (๒)) 
 ๓)  การสาธารณูปการ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๕)) 
 ๔)  การผังเมือง (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๕) ) 
 ๕)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๖) 
 ๖)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๒) ) 
 ๗)  ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๑) ) 
 ๘)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๗) ) 
 ๙)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๘) ) 
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  ๕.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
  ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมสาธารณสุขอนามัยของประชาชน ให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และปลอดภัยจากโรค
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)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๖) ) 
 ๘)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ร.บ. เทศบาลฯมาตรา ๕๐(๗) ) 
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 ๕.๓  ภารกิจการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ภารกิจด้านการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง และความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักษาความปลดภัยในชุมชน 
 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)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒)) ) 
พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๔) ) 
 ๔)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๑) ) 
 ๕)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๒๙) ) 
 ๖)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๒๙) ) 
 ๗)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๓) ) 
 ๘)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๑) ) 
 ๙)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ มาตรา ๕๐ (๕) ) 
 ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ภารกิจด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้และการกระจายรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยการส่งเสริมหรือช่วยอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการให้ความรู้ ทางวิชาการในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/
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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)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๖) ) 
 ๓)  การพาณิชย์ การการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๗) ) 
 ๔)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๗) ) 
 ๕)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๒๒) ) 
 ๖)  ให้มีโรงสัตว์ (พ.ร.บ. เทศฐาล ฯ มาตรา ๕๑ (๓) ) 
 ๗)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม (พ.ร.บ. เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๓) ) 
 ๘)  บ ารุง และส่งเสิรมการท ามาหากิน (พ.ร.บ. เทศบาล ฯ มาตรา ๕๑ (๕) ) 
 ๙) เทศพาณิชย์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑ (๙) ) 
 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
ต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และจุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 แนวทางด าเนินกาตามภารกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบดารและชุมชน 
 ๒)  รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
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 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) ) 
 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
สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน 
 ๓)  ส่งเสริมศิลปะวัฒนธณรม และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 ๔)  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านนันทนาการแก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖ (๑๑) ) 
 ๒)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธณรมอันดีของท้องถิ่น (พ.ร.บ. 
เทศบาลฯ มาตรา ๕๐ (๘) ) 
 ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการบริหารงานของเทศบาล และการให้บริการแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีส่วนรวมในการปกครองตนเอง และ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล จากสภาพปัญหาและความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการ
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สนับสนุนปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีคุณภาพและขวัญก าลังใจ 
 ๒)  พัฒนาคุณภาพ ระบบการให้บรการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๔)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๘  ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชนให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และรักษาสิทธิและเสียงของตนเอง รวมทั้งการรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
และรักษาความมั่นคงของตนเอง จากสภาพปัญหาและความต้องการ และการวิเคราะห์หาจุดแข็ง/โอกาส และ
จุดอ่อน/ข้อจ ากัด จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชนดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑)  จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนน าชุมชน ประชาคม ให้มีศักยภาพที่จะสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ชุมชน ประชาคมของตนเอง 
 ๒)  รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน 
 อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีดังนี้ 
 ๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ.ก าหนด
แผนฯมาตรา ๑๖ (๑๕) ) 
 ๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯมาตรา ๑๖ ) 
 ๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลจะด าเนินการ 
 จากสภาพปัญหาความต้องการ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา และอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล ได้แยกภารกิจหลัก และภารกิจรอง เพ่ือก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอัตราก าลังให้
สามารถรองรับกับภารกิจที่เทศบาลจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนสามารถ
สรุปเป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง ดังนี้ 
 ๖.๑  ภารกิจหลัก  
 ภารกิจหลักเป็นภารกิจที่เทศบาลต้องท า เพ่ือแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการแก่ชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล และรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ และจากสภาพปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา และ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล ได้แยกภารกิจหลักของเทศบาล สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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 ๒)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 ๓)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
 ๔)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 ๕)  การสาธารณูปการ 
 ๖)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
 ๗)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
 ๘)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๙)  การจัดการศึกษา 
 ๑๐)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 ๑๓)  การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๑๔)  การส่งเสริมกีฬา 
 ๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๑๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๑๘)  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 ๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 ๒๐)  กรจัดให้มีและควบคุมฌาปนสถาน 
 ๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 ๒๒)  การจัดให้มีและควบคุมฌาปนสถาน 
 ๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธาณสุขสถานที่อ่ืนๆ 
 ๒๔)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน  
 ๒๕)  การผังเมือง 
 ๒๖)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 ๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 ๒๘)  การควบคุมอาคาร 
 ๒๙)  การปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย 
 ๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓๑)  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
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 ๓๒)  ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 ๓๓)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 ๓๔)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 ๓๕)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงส่วางโดยวิธีอ่ืน 
 ๓๖)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 ๓๗)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 ๖.๒  ภารกิจรอง 
 ภารกิจรอง เป็นภารกิจที่เทศบาลสามารถเลือกท าได้หากเป็นความต้องการของชุมชน และ
นโยบายของคณะผู้บริหาร 
 ๑)  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
 ๒)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 ๓)  การส่งเสริมการเกษตร 
 ๔)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๕)  เทศพาณิชย์ 
 ๖)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

 วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
           “ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่  สถานที่น่าท่องเที่ยว  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
มีการบริหารจัดการที่ดี ” 

  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   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 
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   ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   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 เพ่ือการบริ โภคและเพ่ือการ
อนุรักษ์ และเพ่ิมรายได ้
   ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น า 
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   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 
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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 และการเข้ารับการ
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 
   ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
   ๖.๕  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 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
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นครราชสีมาเพ่ิมขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
   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 ตามที่กฎหมายก 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 
   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 
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   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) เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนา และก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนี้ 

จากสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนของเทศบาลต าบลท่าช้าง จึงวิเคราะห์หาจุดแข็ง
โอกาส และจุดอ่อน/ข้อจ ากัด เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา ได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  (Strength: S) 
๑) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของสนามบินพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา 
๒) ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา เพียง ๑๘ กิโลเมตร และมีถนน ๔ ช่องจราจร ผ่านไปยังจังหวัด 

บุรีรัมย์ และที่ตั้งของสถานีรถไฟท่าช้าง 
๓) เป็นที่ตั้งของส่วนราชการอ าเภอ และสถานีต ารวจภูธรตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
๔) การจราจรมีความสะดวกและคล่องตัว 
๕) มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน 
๖) มีการจัดงานประเพณี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๗) ชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริม การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
๘) มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
๙) มีกองทุนหมู่บ้าน  

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑) ขาดแนวทางในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒) ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ปริมาณขยะ 

เพ่ิมมากข้ึน ปัญหาน้ าเน่าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
๓) ประชาชนขาดจิตส านึกในการช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
๔) ขาดการวางแผนจัดท าผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
๕) ขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
๖) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับงานพัฒนา 
๗) ไม่มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
๘) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
๙) เทศบาลยังขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
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๑๐) อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
๑๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๒) ได้รับน้ าเสียจากชุมชนเมืองนครราชสีมา 
๑๓) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และความตระหนักในการช่วยกัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๔) ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๕) การก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน 
๑๖) ขาดการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในชุมชน 
๑๗) ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการส่งเสริม และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๑๘) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 
๑๙) ระบบการศึกษาในท้องถิ่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าในเมือง 

 

โอกาส  ( Opportunities : O) 
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่า 

จะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่เทศบาล 

๓) รัฐบาลสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

๔) เขตอุตสาหกรรมสุรนารีตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลต าบลท่าช้าง 
๕) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งขุดค้นพบกระดูกซากช้างดึกด าบรรพ์โบราณจ านวนมาก 
๖) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติหนองเต็งจักราช พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 

นิเวศน์ 
๗) มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ และใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ข้างเคียง เช่น ปราสาทหินพิ 

มาย บ้านด่านเกวียน ปราสาทหินพนมวัน ฯลฯ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats: T) 
๑) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มจ านวนของประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีระดับ 

ความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๓) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

๔) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลท่าช้างนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาใน
การอุปโภค-
บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ า 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  

  

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 
 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล 
- ประชาชนกลุ่ม 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 เสี่ยงและผู้ปุวย ใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

 - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 
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๓๑ 
 

 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 ๗. ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๘) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอ เพียงเด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น     
มีงบประมาณในการ 
ศึกษาเล่าเรียน 
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๓๒ 
 

 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

 

๙) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาวะในการ
ดูแลเด็ก 

 

 - ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๑๐) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
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๓๓ 
 

 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว (ต่อ) 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 

 - ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

 

 

- การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า   
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 
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๓๔ 
 

 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้
ดิน 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากขึ้น   

 ๒) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

 

 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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๓๕ 
 

 

 
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. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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๓๖ 
 

 

 
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. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
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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๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

เทศบาลต าบลท่าช้างก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๖ ส่วนได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม ก าหนด
กรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น ๕๙ อัตรา ซึ่งแผนอัตราก าลังฉบับเดิม จะสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องจัดท ารายละเอียดก าหนดกรอบอัตราก าสามปีใหม่เพ่ือเป็นการทบทวน
ภาระกิจอ านาจหน้าที่ของบุคลากรอขงเทศบาลให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งงบประมาณตั้งรับในปัจจุบัน ดังนั้น
เทศบาลต าบลท่าช้างจึงก าหนดส่วนราชการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท าเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับ และเป็นการ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 

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 
๒) งานธุรการ 
๓) งานเลขานุการ 
๔) งานรัฐพิธี 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานกิจการสภาท้องถิ่น 
๗) งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ย 
๘) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙) งานจัดท างบประมาณ 
๑๐) งานบริการเผยแพร่วิชาการ 
๑๑) งานบริการข้อมูลสารท้องถิ่น 
๑๒ ) งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๔) งานระเบียบการคลัง 
๕) งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้ 
๒) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๓) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ 
๔) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานธุรการ 
๓) งานเลขานุการ 
๔) งานรัฐพิธี 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานกิจการสภาท้องถิ่น 
๗) งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ย 
๘) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙) งานจัดท างบประมาณ 
๑๐) งานบริการเผยแพร่วิชาการ 
๑๑) งานบริการข้อมูลสารท้องถิ่น 
๑๒ ) งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๔) งานระเบียบการคลัง 
๕) งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้ 
๒) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๓) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ 
๔) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสถาปัตยกรรม 
๔) งานผังเมือง 
๕) งานสาธารณูปโภค 
๖) งานสวนสาธรณะ 
๗) งานจัดสถานที่และการไฟฟูา 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานสุขาภิบาลอนมัยและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๓) งานรักษาความสะอาด 
๔) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕) งานส่งเสริมสุขภาพ 
๖) งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๗) งานสัตวแพทย์ 
๘) งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานแผนและโครงการ 
๒) งานระบบสารสนเทศ 
๓) งานงบประมาณ 
๔) งานธุรการ 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
๗) งานการศึกษาปฐมวัย 
๘) งานโรงเรียน 

3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสถาปัตยกรรม 
๔) งานผังเมือง 
๕) งานสาธารณูปโภค 
๖) งานสวนสาธรณะ 
๗) งานจัดสถานที่และการไฟฟูา 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานสุขาภิบาลอนมัยและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๓) งานรักษาความสะอาด 
๔) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕) งานส่งเสริมสุขภาพ 
๖) งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๗) งานสัตวแพทย์ 
๘) งานธุรการ 
4.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานแผนและโครงการ 
๒) งานระบบสารสนเทศ 
๓) งานงบประมาณ 
๔) งานธุรการ 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
๗) งานการศึกษาปฐมวัย 
๘) งานโรงเรียน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองการศึกษา (ต่อ)  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙) งานกิจการนักเรียน 
๑๐) งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
11) งานงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทางการศึกษา 
12) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
13) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
14) งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
15) งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
16) งานกีฬาและนันทนการ 
๑๗) งานกิจการศาสนา 
๑๘) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี้ 
๑) งานสังคมสงเคราะห์ 
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๓) งานพัฒนาชุมชน 
๔) งานชุมชนเมือง 
๕) งานธุรการ 
๖) งานเลขานุการผู้บริหาร 
๗) งานรัฐพิธี 
 

5. กองการศึกษา (ต่อ)  มีดังนี ้
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙) งานกิจการนักเรียน 
๑๐) งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
11) งานงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทางการศึกษา 
12) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
13) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
14) งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
15) งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
16) งานกีฬาและนันทนการ 
๑๗) งานกิจการศาสนา 
๑๘) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี ้
๑) งานสังคมสงเคราะห์ 
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๓) งานพัฒนาชุมชน 
๔) งานชุมชนเมือง 
๕) งานธุรการ 
๖) งานเลขานุการผู้บริหาร 
๗) งานรัฐพิธี 
 

 

 
     รับรองข้อมูลถูกต้อง     รับรองข้อมูลถูกต้อง 
 
 

          (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
                  (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา)           (นายราชัน เศวตอมรกุล) 

  ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง   รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
      นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        จากข้อ 8.1 โครงสร้าง  เทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่
จะด า เนินการในแต่ละส่ วนราชการในอนาคต  3 ปี  ซึ่ ง เป็นตั วสะท้ อนให้ เห็นว่ าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าช้างเป็นขนาดกลาง ปัจจุบันมี ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
๖ ส่วน มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 พนักงานเทศบาล 7 อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า 3 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้าง  5 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานเทศบาล 7 อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง  1 อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานเทศบาล 4 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง  7 อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 พนักงานเทศบาล 2 อัตรา 
4.2 ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา 
๔.๓ พนักงานจ้าง  8 อัตรา 

5. กองการศึกษา   
5.1 พนักงานเทศบาล 2 อัตรา 
5.2 พนักงานจ้าง   4 อัตรา 

      ๖.  กองสวัสดิการสังคม   
           ๖.๑ พนักงานเทศบาล 5 อัตรา 
           ๖.๒ พนักงานจ้าง  ๑ อัตรา 
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๔๒ 
 

 

 การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลท่าช้าง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 นั้น เทศบาลต าบลท่าช้าง มีปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง / 
อ านวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วน
ราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จ านวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 
เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 ซึ่งทาง
หัวหน้าส านัก และผู้อ านวยการกองทุกท่านได้น าเสนอปริมาณงานในภาพรวม ตามบันทึกของแต่ละหน่วยงาน 
ประกอบกับแผนพัฒนา ๔ ปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งได้ก าหนดโครงการต่างๆ ตามการ
จัดท าประชาคมของชุมชน และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ดังตารางดังนี้ 
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  การวิเคราะห์งานตามยุทธสาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถน ามาประกอบการก าหนด
ต าแหน่งได้ตามตางรางวิเคราะห์งานของเทศบาลต าบลท่าช้างเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน ้าอยางบูรณาการ 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
        ๑.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการ
บริหาร
จัดการน้้า
เพ่ือ
การเกษตร 

 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้าไว้
ใช้เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 
- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

- จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้้า  
พลังไฟฟ้าบ้านช่องโค, บ้าน
ขาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในการสูบน้้าเข้าแปลงข้าว
ในช่วงฝนทิ้งช่วง และช่วงท้า
นาปรัง 
- ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร 
- ขุดสระเก็บกักน้้า 
- ขุดลอกแหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้น้้า 
จ้านวน
๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน 
- ขุดบ่อบาล 
๘ ชุมชน 
- ขุดสระ ๘ 
ชุมชน 
 
 
 

ท้าให้
เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้นและ
มีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จ้านวน ๖ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการ
ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด้าริ 

- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกร 
- เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. 
- เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง 
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 

- ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน แนวทฤษฎีใหม่ 
จ้านวน ๙ ชุมชน 
- จัดตั้งศูนย์สาธิตการ
ด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง             ๑ ศูนย ์
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบครัวอยู่ดี  มีสุข  ๙  
ชุมชน 
- ประชุมอบรมสัมมนาด้าน
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ   ๙ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ประจ้าชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน 

- ท้าให้
เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้นและ
มีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 
- แก้ไข
ปัญหาความ  
ยากจนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. 
- ประชาชน
มีความรู้
ความเข้าใจ
เรื่อง 
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด้าริ 
จ้านวน ๙ 
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม
จ้านวน ๖ 

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการศึกษา 
    ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        ๒.๑  แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการการจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

- เพ่ือจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  ในวันเด็ก
แห่งชาติ และ
ส่งเสริมให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
- เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนได้
แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้
ความสามารถ 
- เพ่ือให้เด็กมี
โอกาสได้ร่วม
กิจกรรม ได้
แสดงออกในสิ่งที่
ตนชอบ 
 

- จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติจัดประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เยาวชน 
- ประกวดสื่อการ
เรียนการสอนและ
ประกวดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ 
- เวทีสร้างสรรค์เด็ก 
โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

เด็กเข้า
ร่วม
กิจกรรม 
๒,๐๐๐ 
คน 

- เด็กและ
เยาวชนใช้
เวลาว่างอย่าง
เกิดประโยชน์ 
- โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ให้เป็น
โรงเรียนน่า
เรียน 
- เป็นการ
พัฒนาทาง
ความคิด
ความรู้
ความสามารถ
ของเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา) 

๔๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม 
(นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีการ
พัฒนาทั้งกายและ
สมอง ที่สมบูรณ์ 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน ๓ 
โรงเรียน  

๙๙๖,๔๒๔ 
(เทศบาล) 

๙๙๖,๔๒๔ 
(เทศบาล) 

๙๙๖,๔๒๔ 
(เทศบาล) 

๙๙๖,๔๒๔ 
(เทศบาล) 

เด็กได้รับ
อาหาร
เสริม (นม) 
จ านวน 
๕๒๐ คน 

- นักเรียน
ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน มี
สุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 
ร่วมกับ 

ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย ์
๓ โครงการจัดซื้อ

อาหารเสริม 
(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีการ
พัฒนาทั้งกายและ
สมองที่สมบูรณ์ 

จ านวนเด็กนักเรียน 
๕๖ คน 

๑๐๗,๓๐๘ 
(เทศบาล) 

๑๐๗,๓๐๘ 
(เทศบาล) 

๑๐๗,๓๐๘ 
(เทศบาล) 

๑๐๗,๓๐๘ 
(เทศบาล) 

เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 
จ านวน ๕๖ 
คน 

- เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน มี
สุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 

๔ โครงการ
สนับสนุนงบ
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

- เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้ได้รับ
สารอาหารให้
เพียงพอต่อร่างกาย 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวัน 
จ านวน 
๕๒๐คน 

- นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทานมี
สุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 
อัตรา ร่วม 

ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการ
สนับสนุนงบ
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้ได้รับ
สารอาหารให้
เพียงพอต่อร่างกาย 

จ านวนเด็กนักเรียน 
๕๑ คน 

๒๘๕,๖๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๘๕,๖๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๘๕,๖๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๘๕,๖๐๐ 
(เทศบาล) 

เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวัน 
จ านวน ๕๑ 
คน 

- เด็กเล็กมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทานมี
สุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 

๖ โครงการจัดซื้อ
วัสดุประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้การ
สนับสนุนทางด้าน
การศึกษา 
- เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดซื้อวัสดุ
ประจ าศูนย์  
๑ ครั้งต่อปี 

- พัฒนางาน
ด้านการศึกษา
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่แล้วมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ
การศึกษาให้กับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือให้การ
สนับสนุนทางด้าน
การศึกษา 
- เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อุดหนุนปี
ละ ๑ ครั้ง 

- พัฒนางาน
ด้านการศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 
อัตรา ร่วม 

ร.ร.โนนตาวิทย ์
ร.ร.เพ็ชรมาตุ

คลา 
ร.ร.อนุบาลท่า

ช้าง 
8 โครงการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

- เพ่ือสร้าง
พัฒนาการที่ดี
ทางด้านร่างกายแก่
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน 

- เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ทางด้าน
ร่างกาย 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 
9 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 

- เพ่ือรองรับปริมาณ
เด็กท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ 
แห่ง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ๑ แห่ง 

- สามารถ
รองรับ
ปริมาณเด็กท่ี
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่แล้วมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑0 โครงการ
เสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้เด็กเล็กมี
ความรู้ด้านประเพณี 
วัฒนธรรม ความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ 
ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัด
กิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน 

- เด็กเล็กมี
ความรู้ด้าน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัต
ริย์ 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 

๑1 โครงการเตรียม
ความพร้อม
รองรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน 

- เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน 

เตรียมความพร้อม
ตลอดปีการศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

- การตรวจ
รับรอง
มาตรฐานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 
 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 

๑2 โครงการ
ก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

จัดท าป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๑ 
ป้าย 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ป้ายศูนย์ฯ 
จ านวน ๑ 
ป้าย 

- เกิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑3 โครงการพัฒนา
เพ่ิมทักษะ 
บุคลากร อปท. 
เพ่ือเตรียมการ
เข้าสู่ AEC 

- เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาเทศบาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ส่งบุคลากรได้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ 
เข้ารับฝึกอบรม ปีละ 
๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ส่ง
บุคลากร
เข้ารับการ
อบรมปีละ 
๑ ครั้ง 

- บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ปฏิบัติหน้าที่
และสามารถ
น าความรู้มา
พัฒนา
เทศบาลและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต่อไป 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖ 

อัตรา 

๑4 โครงการจัดซื้อ
สื่อและอุปกรณ์
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือให้การ
สนับสนุนทางด้าน
การศึกษา 
- เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์การศึกษา 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

- เด็กได้
แสดงออกใน
กิจกรรมที่ตน
ถนัดมีพัฒนา 
การสมวัย เกิด
ความ
ภาคภูมิใจ 
เป็นเด็กดีเด็ก
เก่ง 

กอง
การศึกษา 
จ านวน ๖

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก  
                                  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 
     ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 
        ๓.๑  แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
เกษตรกรในการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและปุ๋ย
พืชสดบ ารุงดิน 

- เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี (ขยายผล
ต่อ) 
- เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลัง/อ้อย/ข้าว 
- เพ่ือลดต้นทุนการ
ปลูกมันส าปะหลัง/
อ้อย/ข้าว 
- เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความเข้าใจใน
หลักการการเกษตร
พอเพียงชุมชน 

-  ลดการใช้สารเคมี
ในการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 
-  จัดอบรมเพ่ือให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ในเขตเทศบาลต าบล
ท่าช้าง จ านวน ๑ รุ่น 
ๆ  ละ ๘๐-๑๐๐  คน 
- ส่งเสริม อบรม
เกษตรกรในการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมเกษตรกร 
ในการปลูกพืช
เศรษฐกิจพันธุ์ดี 
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๘๐-๑๐๐ 
คน 

- เกษตรกรใช้
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
ปรับปรุง
คุณภาพดินเพ่ิม
ผลผลิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จ านวน ๖

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   - จัดตั้งศูนย์บริหาร
ศัตรูพืชชุมชนระดับ
ต าบลและจัดอบรม ปี
ละ ๑ ครั้ง จ านวนผู้
เข้ารับการอบรม ๓๐๐ 
คน 
-จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้การผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดีให้เกษตรและ
จัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
ให้เกษตรกร 
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ๑ 
แห่ง และจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน 

- เพ่ิมผลผลิต
แต่ลดต้นทุน
การปลูกมัน
ส าปะหลัง/
อ้อย/ข้าว 
- เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จ านวน ๖

อัตรา 

๒ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือปรับพ้ืนที่ใน
การเกษตร 
 

- พัฒนาพื้นที่ จ านวน  
๕ ไร่ 
 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ปรับพื้นที่ 
จ านวน ๕ 
ไร่ 

- มีพ้ืนที่ในการ
ท าการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการ
ส่งเสริม
การเกษตรแบบ   
ยังชีพ  

- เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน 
- ฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน 
- เพ่ือเพ่ิมทักษะ
กลุ่มอาชีพให้กับ
ประชาชน 

- ส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในกระชัง/แหล่ง
น้ าสาธารณะ/กบบ่อ
ซีเมนต์ 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช
,พันธุ์สัตว ์
- ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ปีกจ านวน ๒๐๐ 
หลังคาเรือน 
- ส่งเสริมการเพาะ
เห็ด จ านวน ๑๐๐ 
หลังคาเรือน 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโค/
สุกรจ านวน๙ ชุมชน 
- อบรมกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ และพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน 

- เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
และมีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 
- เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
และมีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 
- เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
และมีความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 
- เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้นและมี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จ านวน ๖ 
อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการ
อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

- เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

- ประชาชนมี
รายได้เสริม 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน ปีละ ๒ กลุ่ม 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กลุ่มอาชีพ
จ านวน ๒ 
กลุ่ม 

- ส่งเสริม
อาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 
- ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 

๕ โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน 

- เพ่ือให้การ 
สนับสนุนการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 
- ส่งเสริมการ 
ประกอบอาชีพ 

- สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็ง 
 

  ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กลุ่มอาชีพ
จ านวน ๒ 
กลุ่ม 

- กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง
ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
งบประมาณ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จ านวน ๖ 

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๔  พฒันาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยัง่ยืนเพ่ือสู การเป นเมืองน าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคม 
     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
        ๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสร้างความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ สร้าง
ความรัก ความ
สามัคคีของคนใน
ชาติ  

- เพื่อสร้างความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ให้กับ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

- เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ของประชาชน
ในชุมชนเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 

๒ โครงการให้ความรู้
เรื่องกฎหมายแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
 
 
 
 

 

- เพือ่ให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลโดยศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ร่วมกับส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
นครราชสมีา 

 

 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดกิจกรรม
ปีละ ๑ ครั้ง 

- ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน

๖ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

- เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่คน
ในชาติ 

- จัดโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหา กษัตรยิ์ 
โดยจดัให้มีกิจกรรม
ปฏิญาณตนแสดงความ
จงรักภักด ี
- จัดกิจกรรมท าความดี
ถวายในหลวง 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๕๐๐ คน 

- แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ
และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
- เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ของคนในชาติ 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

จ านวน ๕๙ 
อัตรา 

๔ โครงการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่า
ช้าง 

- เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน
ใช้ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

- ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลจ านวน  ๘  
ชุมชน 
- จ้างอาสาสมัครและผู้
จัดเก็บข้อมลู จ านวน ๘ 
ชุมชน ๆ ละ ๕ คน รวม 
๔๐ คน 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ๘ 
ชุมชน 

- มีข้อมูล
พื้นฐานใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จ านวน ๖ อัตรา 



แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

57 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุม่สตรี 
ผู้พิการ ผูด้้อย 
โอกาสด้านอาชีพ    

- เพื่อเสริมเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุม่
สตรี ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐๐ คน 

- กลุ่มสตรี ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 
๖ อัตรา ร่วม
,สนง.พัฒนา

ชุมชนอ าเภอฯ 

๖ โครงการบรูณาการ
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนและ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มสตรีใน
ชุมชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จ านวน 
๓๐๐ คน 

- ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 

๗ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพ
คณะ กรรมการ
ชุมชน เครือข่าย
ชุมชน สู่ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการด้อยโอกาส
และบุคคลในภาวะ
ไร้ที่พึ่ง  

- เพื่อให้คณะ 
กรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน            
น าความรู้มาร่วม
พัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปในอนาคต 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษา คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี ดูงาน
ปีละ ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๐๐ คน 
- จัดอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดกิจกรรม 
๑ ครั้งต่อป ี

- กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและมี  
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
เครือข่ายการจัด
สวัสดิการสังคม
ชมรมผูสู้งอายุ
ต าบลท่าช้าง 

- เพื่อให้การดูแล
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอาย ุปี
ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดกิจกรรม 
๑ ครั้งต่อป ี

- ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจาก
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 

๙ โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น
ให้แก่เยาวชนและ
ครอบครัว 
หลักสตูรการ
อบรมยุว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่
เยาวชนและ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒๐๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๒๐๐ คน 

- สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 

๑๐ โครงการวัยใส ใส่
ใจรัก 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 
 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒๐๐ คน 
 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๒๐๐ คน 

- สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการจดัตั้ง
ศูนย์ประสานงาน
เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน 

- เพื่อรวบรวม
ปัญหาของชุมชน
และวิเคราะห์
ปัญหา/แกไ้ข
ปัญหาเด็กและ
เยาวชน 

- ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 
พฤติกรรมทางเพศการ
ป้องกันตนเอง 
- จัดให้มีสภาเด็กฯ ระดับ
ต าบลและศูนย์พัฒนา
ครอบครัว  ไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
ปัญหา 
- เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ 
ประสานงาน ส่งต่อและ
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
- จัดกิจกรรมอบรม สมัมนา 
เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและการอนามัย
เจริญพันธ์ุ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   จัดตั้งศูนย์ 
๑ แห่ง 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ได้ตรงตามเป้า
ของปัญหา และ
สามารถน าข้อมูล
มาวางแผนพัฒนา
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 



แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

60 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ  

- เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหายา
เสพติด 
- เพื่อประกาศเป็น
ครอบครัวปลอดยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีจติส านึกในการ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 
- เพื่อให้ส่วน
ราชการที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีศักยภาพในการ
ด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนการจดัตั้ง
ชมรมท้องถิ่นท้องที่
สามัคคีทุกชุมชน 
- อบรมอาสาสมัครป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ชุมชนละ ๒๕ คน  
- จัดเวทีประชาคมทุกชุมชน 
ครัวเรือนร่วมกิจกรรม๕๐% 
- รณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ โดยจดัท า
แผ่นพับ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อ
ต่างๆ 
- สนับสนุนงบประมาณ
ส่วนราชการในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
รูปแบบต่างๆ  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน 

- ชุมชนปลอด
จากยาเสพติด 
- ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แก้ปัญหายาเสพ
ติด 
- ครอบครัวพ้น
ภัยจากยาเสพติด
ประชาชนมี
ครอบครัวท่ี
อบอุ่น 
- ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
จิตส านึกในการ
แก้ปัญหายาเสพติด 
- ส่วนราชการอื่น
มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน ๖ 

อัตรา 
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         ๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

- เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะ
ยากจน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป ท่ีผ่าน
ประชาคม จ านวน ๖๑๕ 
คน 

๖,๐๗๖,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

๖,๐๗๖,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

๖,๐๗๖,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

๖,๐๗๖,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้สูงอายุ 
จ านวน 
๖๑๕ คน 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 

๒ โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ  

- เพื่อช่วยเหลือคน
พิการให้ไดร้ับการดูแล
จากสังคม  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการในเขตเทศบาล 
จ านวน ๑๔๘ คน 

๑,๗๐๓,๕๒๐ 
(เทศบาล) 

๑,๗๐๓,๕๒๐ 
(เทศบาล) 

๑,๗๐๓,๕๒๐ 
(เทศบาล) 

๑,๗๐๓,๕๒๐ 
(เทศบาล) 

ผู้พิการ
จ านวน 
๑๔๘ คน 

- คนพิการได้รบั
การช่วยเหลือ
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จ านวน ๖ 
อัตรา 

๓ โครงการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภค 

- เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านการ
บริหารจดัการน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล   
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
- จัดหาโอ่งขนาดใหญ่ 
เพื่อกักเก็บน้ า 
- สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ี
สาธารณะ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ๘ 
ชุมชน 
- จัดหาโอ่ง
ขนาดใหญ่ 
จ านวน ๘ 
ชุมชน 
- สร้างถัง
เก็บน้ าฝน ๘ 
ชุมชน 

- เทศบาลได้ให้
การช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ด้านการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จ านวน ๖ 
อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕  การพัฒนาสาธารณสุข 
     ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
        ๕.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการ
สนับสนุนงาน
บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (กองทุน
ต าบล) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมสนับสนุน
บริการด้านสุขภาพ 
- เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
๑ ต าบล ๑ กองทุน 

๑๑๒,๑๔๐ 
(เทศบาล) 

๑๑๒,๑๔๐ 
(เทศบาล) 

๑๑๒,๑๔๐ 
(เทศบาล) 

๑๑๒,๑๔๐ 
(เทศบาล) 

กองทุน 
จ านวน ๑ 
กองทุน 

- มีงบประมาณ
ในการส่งเสริม
สนับสนนุบริการ
ด้านสุขภาพ 
-กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา 

๒ โครงการตลาด
สดน่าซื้อ 

- เพ่ือให้ผู้ประกอบ 
การค้า  ในตลาดมี
ส่วนร่วมใน
โครงการตลาดสด
น่าซื้อ 
- เพ่ือให้ตลาดมี
ความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค 

- อบรมให้ความรู้
ผู้ขาย สินค้าในตลาด
เพ่ือให้ร่วมมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า ปีละ            
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๐๐ คน 

- ตลาดเทศบาล
เป็นตลาดสดน่า
ซื้อ ผู้จ าหน่าย
สินค้ามีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
ผู้บริโภคได้รับ
ความสะดวก 
- ตลาดสดมี
มาตรฐานเป็น
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา
ร่วมกับ 

ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

- รณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน 
๑,๖๖๓ ครัวเรือน 
- จัดซื้อยาคุมก าเนิด
สุนัข วัคซีนป้องกัน
โรคพิษ สุนัขบ้าท า
หมันสุนัขและแมว ปี
ละ ๑ ครั้ง 
- ด าเนินการตาม
ประกาศจังหวัดฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ครัวเรือน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๖๖๓ 
ครัวเรือน 

- ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา

ร่วมกับศูนย์
แพทย์ชุมชน 

๑๑ 

๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพ่ือให้ชุมชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

- จัดซื้อสารเคมี
ก าจัดลูกน้ าและฉีด
พ่นสารก าจัดยุง 
- รณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ให้ประชา ชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ครัวเรือน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑,๖๐๐ 
ครัวเรือน 

- ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา
ร่วมกับ 

ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงค์
ป้องกัน
โรคติดต่อใน
ชุมชน 

- เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคไข้หวัด
นก 

- รณรงค์และป้องกัน
โรคไข้หวัดนก/
ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ครัวเรือน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑,๖๐๐ 
ครัวเรือน 

- ชุมชนปลอด
จากเชื้อโรค
ไข้หวัดนก/
ไข้หวัดใหญ่ 
๒๐๐๙ 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา 
ร่วมกับ 

 ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๖ โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ ๓ อ. 
(อารมณ์  อาหาร 
ออกก าลังกาย) 

- เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคของ
ประชาชน 
- ส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
บริโภคผัก ผลไม้
แทนการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

 

- จัดกิจกรรม ปีละ ๑ 
ครั้ง  จ านวน ๑๐ วัน 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐๐ คน 

- ประชาชนมี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภค 
- ประชาชน
หันมาบริโภค
ผัก ผลไม้แทน
การบริโภค
เนื้อสัตว์ 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
ฯ จ านวน 
๑๑ อัตรา 
ร่วมกับ 

 ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
เด็กไทยแรกเกิด 
– ๖ ปี 

- เพ่ือให้แม่และเด็ก
ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่สุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึงและ
เสริมสร้างพัฒนาการ
ที่ดีให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กไทย                    
แรกเกิด – ๖ ปี ๑ 
ครั้ง/ปี 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

เด็กเข้า
ร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน 

- แม่และเด็ก
ได้รับการ 
ดูแลเอาใจใส่
สุขภาพ
อนามัยเป็น
อย่างทั่วถึง 
เสริมสร้าง
พัฒนาการที่ดี
ให้กับเด็ก 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จ านวน ๖

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าผัง
เมืองรวมเขต
เทศบาล 

- เพ่ือให้มีการจัดท าผัง
เมืองอย่างเป็นระบบ   
ใช้ในการวางแผน
พัฒนาเมืองในอนาคต 

จัดท าผังเมืองเขต
เทศบาล จ านวน ๑ ผัง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผังเมือง 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

- การพัฒนา
เมืองอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๒ โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงเครื่องมือ
และเครื่องจักรกล
ทรัพย์สินของ
เทศบาล 

- เพ่ือให้ใช้การได้นาน 
ทนทานและสมบูรณ ์
- ลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องมือ เครื่องจักรกล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

- เครื่องมือ
เครื่องจักรกล           
มีมาตรฐานใช้งาน
ได้นาน ทนทาน 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๓ โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อถนนใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

- เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อยใน
ชุมชน 

ก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่าง 
 ๆในเขตทศบาล จ านวน 

๘ ชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ป้ายชื่อ-ซอย
จ านวน ๘ 
ชุมชน 

- ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
๔ โครงการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ป้าย
เทศบาลเพ่ือเตรียม
เข้าสู่ AEC 
 

- เพ่ือความสวยงามเปน็
ระเบียบเรยีบร้อย 

ก่อสร้างป้ายประจ า
เทศบาล จ านวน ๑ ป้าย 
- ก่อสร้างป้ายหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ป้าย 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   จ านวน ๒ 
ป้าย 

- ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๕ ช่วงที่ ๓ 
(ไปคลองส่งน้ า) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕๖ 
เมตร รวมพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ .๐๐ 
ตารางเมตร  ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่  
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร   
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
สายกลางบ้าน 
ขาม (แยก
ซ้ายมือบ้านนาง
นัชนัน) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

เสริมถมผิวถนนเดิม 
สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ผิวจราจรเทถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑ 
จุด ๕ ท่อน ตามแบบ
แปลนเทศบาล  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๔๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร   
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๗ (หน้า
บ้านนายสนอง) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  ๓๒๐.๐๐  
ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๘๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร   
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
หนองหอย ซอย 
๑๐ (ซ้ายมือบ้าน
นายแป) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว 
๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.   
หรือรวมพ้ืนที่ คสล. 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาล 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร 
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
หนองหอย ซอย 
๘ (ช่วงสุดท้าย) 
เชื่อมถนนทาง
หลวงชนบท 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.   หรือรวมพ้ืนที่ 
คสล. ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาล 

๓๕๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๑๕๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร 
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
หนองหอย ซอย
หน้าบ้านนาง
เสงี่ยม (ต่อจาก
ถนนเส้นเดิม) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว 
๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.   
หรือรวมพ้ืนที่ คสล. 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร 
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนน
สะเดาซอย ๔  ทาง
ไปบ่อขยะ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร 
หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร 
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๑๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
ช่องโค (ขนาน
ทางรถไฟ) ช่วง ๓ 
 
 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

 ๔๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑๕๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
ช่องโค ทางไปโรง
สูบน้ าข้างสนาม
กีฬา 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๒.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร 
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๖๘ .๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางกว้าง
ตามสภาพพ้ืนที่ 
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้ 
เส้นทาง
การจราจร            
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
ช่องโค จากสวน
ไม้ดอก- สวน
ตาโต 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๓๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๕๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ความยาว
ถนน ๓๐๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้ 
เส้นทาง
การจราจร            
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
มะดัน (ซอย ๒) 
ช่วง ๓ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๗๕๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑๕๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร           
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๑๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
มะดัน (รอบตะ
กุดมะค่า) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๕๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

 ๑๙๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร           
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัว (จาก
ถนนด ามาบ้าน
หนองยายนิลมา
ชนถนนตะกุดเขา
ควาย) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๒๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๘๔๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๒๘๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๑๘ โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต   
บ้านหนองบัว 
ซอยบ้านนาย
ส าเริง 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐  ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

   ๑๕๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต   บ้าน
หนองบัว   ซอยลง
ตะกุด    ยายแช่ม 
(ช่วง ๓) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๒๐ โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท่าชา้ง 
หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้าน
นายบุญสม ชว่งที่ ๓ 
ข้างโรงเรียนเพชร
มาตุคลา 
 
 
 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๔๑.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จ านวน ๑ จุด ๕ ท่อน 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๔๑ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ
ด้านข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ ๑๓ 

- เพ่ือให้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๗.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร  รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๐๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร ผิวขัด
หยาบ  ตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๒๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ลาน
คอนกรีต
ยาว ๒๗ 
เมตร 

- มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
บ้านท่าช้างซอย
กิ่งเพชรขนานฝั่ง
มูล หมู่ที่ ๑๓ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า  ๙๐.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่  
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 
 

๕๖,๐๐๐ 
(ทศบาล) 

   ถนนยาว 
๓๐ เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ด้านหลัง
ส านักงาน
เทศบาลฯ  (ช่วง
ที่๒) หมู่ที่ ๑๔ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๔๒.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ 
ตารางเมตร  ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทศบาล) 

   ถนนยาว 
๔๒ เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร             
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

 
๒๔ 

ถนนหินคลุก/
ลูกรัง 
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
(เลียบคลองส่ง
น้ า) หลังร้านอัคร
บุตร 
 

 
- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

    
ความยาว
ถนน ๔๐๐ 
เมตร 

 
- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร        
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

จ านวน ๑๑ 
อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนหิน
คลุกสายบ้านขาม 
ซอย ๕ ชว่งสุดท้าย 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 
เสริมดินถนนชว่งเป็น
หลุมเป็นบ่อ ผิวจราจรลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
ม. รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบม. 
พร้อมปรับเกรดบดทับ
แน่น พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๖๐๐ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร        
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๒๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินผวิจราจรลง
ลูกรังถนนบ้าน
หนองหอย ซอย ๘ 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมเชื่อม
ทางหลวงชนบท) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนดินกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว  ๖๔  ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ผิวจราจร
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๕ 
เมตร  ปรบัเกรดเรียบบด
ทับแน่น  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. อัดแรง
ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน  
๑ จุด  ๕  ท่อน ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๖๔ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร        
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกลง
ตะกุดวังรี-ถนน
เส้น บ้านขาม 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หินคลุกหนา
เฉลี่ย  ๐.๒๐ ม.  
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 
 
 

 ๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร        
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๒๘ ก่อสร้างถนน
ดินผิวจราจร
ลูกรัง บ้านโนน
สะเดา แยกจาก
ถนนสายไปบ่อ
ขยะ ถึงนา นาง
ภัตพิมล 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. ถมดินสูง 
๐.๓๐ ลงลูกรังหนา 
๐.๒๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

 ๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร        
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินผวิจราจร
ลูกรัง สายบ้าน
มะดันรัฐ (ทางแยก
เข้าบ้านนายประ
พิศ) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก                   
กว้าง ๓.๐๐ ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ผิวจราจร
ลงลูกรัง ๐.๑๕ ม. ยาวไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ ม. พร้อม
ปรับเกรดเรียบบดทับ
แน่นและวางท่อคอนกรีต 
ขนาด ๐.๔๐ ม. จ านวน 
๑ จุด ๖ ท่อน  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

๙๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ถนน ๒๕๐ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี

มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๓๐ โครงการเสริมไหล่
ทางลูกรังถนน 
คสล. สายขนาน
ทางรถไฟ – บ้าน
หนองหอย 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพียงพอและ
ปลอดภัย 

เสริมไหล่ทางลูกรัง ยาว 
๑,๒๕๐ เมตร  กว้าง ๑ 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
ถนน ๑,๒๕๐ 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การใช้เสน้ทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาล ทั้ง ๙ 
ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ซ่อมแซม
ถนนทั้ง ๙ 
ชุมชน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๓๒ โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กริมฝั่งมูล
สวนภูมิรักษ์
หนองบัว จุด
ทรุดตัวถนน
แตกหัก เป็น
โพรง 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ขุดรื้อถนนคอนกรีต
เดิมออก  พร้อมเท
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว  ๖.๐๐ 
เมตร    หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  จ านวน 
๒ จุด หรือรวมพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๔๘.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลน
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   จ านวน ๑ 
โครงการ 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริม
ไหล่ทางถนน
บ้านท่าช้าง(ช่วง
สามแยกติดแนว
เขตทางรถไฟ
ซ้ายมือ)   หมู่ที่ 
๑๓ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

เสริมดินสูงเฉลี่ย 
๑.๒๐ เมตร ผิว
จราจรเทคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 
๒.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือ
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 
๐.๔๐ เมตร จ านวน 
๕ ท่อนรายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

๖๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
ไหล่ทาง 
๑๐ เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจุดแตกหัก
และทรุดตัว 
บริเวณด้านข้าง
อาคารแสดง
โครงกระดูกซาก
ช้างโบราณ หมู่
ที่ ๑๔ 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากการใช้เส้นทาง
การจราจร ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ขุดรื้อถนนคอนกรีต
เดิมออก และเทผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกว้าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.พร้อมฝาปิด 
เชื่อมรางเดิม กว้าง 
๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า  ๑๕.๐๐ 
เมตร  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาล 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ถนนยาว 
๑๕ เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การใช้เส้นทาง
การจราจร         
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
๓๕ 

งานการระบาย
น้้า 
โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้าน
ขาม  (ซอย ๖) 

 
- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  รูปตัว U 
พร้อมฝาปิดกว้าง 
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๖๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบ
แปลนเทศบาล
ก าหนด 

  
๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   
ความยาว
รางระบาย
น้ า ๖๐ 
เมตร 

 
- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

 
กองช่าง 

จ านวน ๑๑ 
อัตรา 

๓๖ โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนน
ทางเข้าบ้านขาม 
(ซ้ายมือช่วงหน้า
บ้านหมอปอง) 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง ขนาด ๑.๒๐ 
ม. จ านวน ๑๐๐ ท่อน 
บ่อพักน้ า คสล. 
จ านวน ๘ บ่อ พร้อม
ถมดินหลังท่อบดทับ
แน่น พร้อมป้าย
โครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

 ๑๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  จ านวนท่อ
ระบายน้ า 
๑๐๐ ท่อน 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้าน
ขาม  ซอย ๔ 
(ช่วงหน้าบ้าน
นางสมหวัง) ต่อ
จากถนนเส้นเดิม 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง ๐.๔๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว
รวม ๕๐ ม. พร้อมถม
ดินปรับเกรดเรียบ
พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาว
รางระบาย
น้ า ๕๐ 
เมตร 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๓๘ โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้าน
หนองหอย 
(ขวามือบ้านนาง
ลุนถึงวัดหนอง
หอย ช่วงที่๒) 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง ขนาด ๐.๖๐ 
เมตร จ านวน ๑๗๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก
น้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
จ านวน ๘  บ่อ พร้อม
ถมดินหลังท่อปรับ
เกรดเรียบ ก่อสร้าง
ตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๑๗๐ ท่อน 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนน
บ้านโนนสะเดา 
หมู่ ๗ (ช่วงหน้า
บ้านนายจักร
พงษ์) 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง ขนาด ๐.๖๐ 
เมตร จ านวน ๙๕  
ท่อน ต่อจากท่อเดิม 
และช่วงทางเข้าออก 
อาคาร  ก่อสร้างบ่อ
พักน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด จ านวน ๒  บ่อ  
และขุดตัดถนนพ้ืน
คอนกรีตพร้อมเทคืน
สภาพเดิม  ทางเข้า-
ออก จ านวน ๓ จุด 
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘ 
เมตร ,ขุดร่องเปิดทาง
น้ าตามแนวเขตทาง
หลวงชนทบ ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๓๐  เมตร  
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๙๕ ท่อน 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๐ โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู 
พร้อมฝาปิดถนน
สายกลางบ้าน
โนนสะเดา หมู่ที่ 
๗ (ช่วงด้านหน้า
ศาลตาปู่) 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ากว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐  
เมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๖๕ .๐๐ 
เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. และตัดถนน
คอนกรีตพร้อมเทผิว
จราจรถนนคืนสภาพ
เดิม  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาว
รางระบาย
น้ า ๖๕
เมตร 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกนัปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๔๑ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตวัยู 
พร้อมฝาปิดถนน
สายกลางบ้านช่อง
โคขวามือ หมู่ที่ ๙ 
(ช่วงหน้าบ้านนาย
ฮัว) เชื่อมต่อกับ
รางระบายน้ าเดิม 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว 
๒๑๐.๐๐ เมตร  พร้อมฝา
ปิด คสล. ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาล 

๓๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาวราง
ระบายน้ า 
๒๑๐เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
ถนนสายกลางบา้น
มะดัน หมู่ที่ ๑๐  
(ซ้ายมือจากวัดป่า
ถึงสามแยกมะดัน
ช่วงหน้าบ้านเกริก) 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด ๐.๖๐ ม. 
จ านวน ๑๖๐ ท่อน 
ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.  
จ านวน  ๗  บ่อ  พร้อม
ตัดถนนคอนกรีตและเท
คืนสภาพเดิมซอย ๕ และ
ขุดร่องเปิดทางน้ า 
เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม 
ถมดินปรับเกรดเรียบ 
ก่อสร้างตามแบบแปลน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๑๖๐ ท่อน 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๔๓ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
ถนนสายกลางบา้น
หนองบัว หมู่ที่ ๑๑
(ซอยศาลตาปู่
ซ้ายมือทางโค้งถึง
ห้าแยก) 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ า คสล.
อัดแรงขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จ านวน ๑๕๐ ท่อน  และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า จ านวน 
๑๐ บ่อ  พร้อมตัดถนน
คอนกรีตและเทคืนสภาพ
เดิม ถมดินหลงัท่อปรับ
เกรดเรียบ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาล 

๓๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๑๕๐ ท่อน 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตวัยู 
พร้อมฝาปิดถนน
สายบ้านหนองบวั 
หมู่ที่ ๑๑ (ชว่ง
หน้าบ้านยายพิม 
ถึงบ้านนายแขก) 
เชื่อมต่อกับราง
ระบายน้ าเดิม 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  
พร้อมฝาปิด คสล. 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาวราง
ระบายน้ า 
๕๐ เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๔๕ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตวัยู 
พร้อมฝาปิด ถนน
สายแยกจากทาง
หลวงถึงสามแยก
ศาลเจ้าซ้ายมือ 
ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๔ 
 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างราง คสล.พร้อมฝา
ปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร   และตัดถนน
คอนกรีตพร้อมเทคืน
สภาพเดิม  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาล 

๒๘๙,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ความยาวราง
ระบายน้ า 
๑๕๐ เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
บ้านท่าช้าง (หน้า
บ้านช่างรัตน์) 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ า คสล.
อัดแรง ขนาด ๑.๒๐ 
จ านวน ๕๐ ท่อน ก่อสร้าง
บ่อพักน้ า จ านวน ๓ บ่อ 
ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๕๐ ท่อน 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๔๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
บ้านท่าช้าง ซอย ๗ 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ๑.๒๐ เมตร 
ยาวรวม ๑๐๐ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด  

  ๒๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 
๑๐๐ เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๔๘ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง  
จากหน้าศาลเจ้าถึง
โรงเรียนอนุนาลฯ 
(ขวามือ) 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รปูตัว U พร้อมฝา
ปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร 
พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาล
ก าหนด  
 

 ๓๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  ความยาวราง
ระบายน้ า 
๒๐๐ เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
ด้านหลังตลาดสด
เทศบาล จากหน้า
สถานีรถไฟ-ถนน
ด้านหลังเทศบาล 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ขุดวางท่อ คสล. อัดแรง 
ขนาด ๑.๒๐ ม. จ านวน 
๒๕๐ ท่อน พร้อมก่อ 
สร้างบ่อพักน้ า จ านวน 
๑๖ บ่อ ถมดินหลงัท่อบด
ทับแน่น พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด  

๖๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ท่อระบาย
น้ าจ านวน 
๒๕๐ ท่อน 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๕๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
จาก ร.ร.อนุบาลฯ-
ศาลเจ้า 

- เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าอย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ๑.๒๐เมตร 
ยาวรวม ๒๐๐ เมตร 
พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 

  ๔๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 
๒๐๐ เมตร 

- การระบายน้ า
เป็นระบบและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๕๑ โครงการลอก
รางระบายน้ าทุก
ชุมชนที่มีปัญหา 
ท่อน้ าอุดตัน 
 
 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 
 

ลอกรางระบายน้ า 
จ านวน ๘ ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ลอกราง
ระบายน้ า
จ านวน ๘ 
ชุมชน 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ า
อย่างเป็น
ระบบและ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วม 
 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๒ โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า ในจุด
ที่ช ารุดทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าอย่างเป็น
ระบบและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า จุดที่ช ารุด 
จ านวน ๘ ชุมชน  

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ท่อระบาย
น้ า จ านวน 
๘ ชุมชน 

- การระบาย
น้ าเป็นระบบ
และสามารถ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๕๓ ก่อสร้างต่อเติม
อาคารตลาดสด
เทศบาล   

- เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ติดตั้งฝ้าเพดาน
ภายใน อาคารกว้าง 
๒๐ ม. ยาว ๖๐ ม. 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๒๐๐ ตร.ม.
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 

   ๖๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ต่อเติม
อาคาร 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

- เกิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 

๕๔ โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

- เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างต่อเติม
อาคาร 
- ห้องกองคลัง 
-ห้องกองช่าง 
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ต่อเติม
อาคาร 
จ านวน ๒ 
ห้อง 

- เกิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๕ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแรงต่ าใน
ชุมชน 

- เพ่ือให้ประชาชน           
มีไฟฟ้า ใช้อย่าง
ทั่วถึง 
- เพ่ือความปลอดภัย           
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   
ในเขตเทศบาล ดังนี้ 
- ไฟฟ้าสาธารณะทาง
ไปวัดบ้านส้ม ๓ ดวง 
- ไฟฟ้าสาธารณะ           
บ้านมะดัน ซอย ๑๘ 
- ไฟฟ้าสาธารณะ           
บ้านหนองบัว ซอย ๗ 
- ไฟฟ้าสาธารณะ           
บ้านตลาดท่าช้าง         
(หน้าบ้านนางภัสนี) 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ติดต้ัง
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
๔ ชุมชน 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
- มีความ
ปลอดภัย       
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
อาชญากรรม 

กองช่าง จ านวน 
๑๑ อัตรา 

๕๖ โครงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

- เพ่ือให้ประชาชน มี
ไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง 
- เพ่ือความปลอดภัย           
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 
 
 

- ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชนใน
เขตเทศบาล จ านวน ๙ 
ชุมชน 
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน ๙ 
ชุมชน 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
- มีความ
ปลอดภัย       
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
อาชญากรรม 
 

กองช่าง จ านวน 
๑๑ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๗ โครงการ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ช ารุด
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือให้ประชาชน     
มีไฟฟ้า ใช้อย่าง
ทั่วถึง 
- เพ่ือความปลอดภัย           
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
ในชุมชน 
- รอบสระหนองบัว 
- บ้านหนองบัว บ้าน
ตาลีไปหนองยายนิล 
- สายถนนเลียบทาง
รถไฟ ถึงสนามบิน 
- บ้านโนนสะเดา 
(ทางเข้าหมู่บ้าน) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ซ่อมแซม
ถนนที่
ช ารุด 
จ านวน ๙ 
ชุมชน 

- มีความ
ปลอดภัย       
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
อาชญากรรม 

กองช่าง จ านวน 
๑๑ อัตรา 

๕๘ โครงการ
ปรับปรุง
หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 
เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

-  เพ่ือปรับปรุง
หอประชุมให้มี
ความพร้อมส าหรับ
การ     ใช้งานใน
ด้านต่าง ๆของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 
- ติดตั้งเครื่องฉายโปร
เจ็คเตอร์ 
- ปรับปรุงห้องน้ า 
- ตกแต่งภายในห้อง
ประชุม 

๗๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ปรับปรุง
หอประชุม 
๑ แห่ง 

- มีสถานที่
พร้อมส าหรับ
การใช้งานของ
เทศบาล 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๙ โครงการ
ปรับปรุงกั้นห้อง
เก็บเอกสาร
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล
ด้านหลังกอง
ช่าง 

- เพ่ือปรับปรุงห้อง
กั้นห้องเก็บเอกสาร
ให้มีความเป็นระ
บียบเรียบร้อย
สะดวกต่อการใช้
งาน 

ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ผนังก้ันห้อง ยาว 
๗.๔๐  เมตร  สูง   
๓.๕๐  เมตร พื้นเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว 
๗.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งวงกบประตู
หน้าต่าง อลูมิเนี่ยมก
ระจกสีชา  งานไฟฟ้า 
และงานทาสี 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๙๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   ห้องเก็บ
เอกสาร ๑ 
ห้อง 

- มีสถานที่
พร้อมส าหรับ
การใช้งานของ
เทศบาล 

กองช่าง 
จ านวน ๑๑ 

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗  การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
     ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
          ๗.๑  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือให้ความรู้แก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการด าเนินชวีิต
ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๒๐๐ คน 

- เด็กเยาวชน
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- น าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการ
ด าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 

๒ โครงการจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ  

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มรว่มพิธีงาน
วันรัฐพิธีต่าง ๆ  

จัดงานรฐัพิธีต่างๆ  เช่น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยมหาราช ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดกิจกรรม
ปีละ ๓ ครั้ง 

- ประชาชนมี
ส่วนรว่ม ในงาน
รัฐพิธี 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง ร่วมกับวัดส้ม 
ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑,๐๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ 
คน 

- ประชาชนมี
ส่วนร่วม       
ในการอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 

๔ โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ  
ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕๐๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ 
คน 

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 

๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดโครงการถวาย
เทียนวันเข้าพรรษา 
ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑,๐๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ 
คน 

- ประชาชนมี
ส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดงานพิธี
การทางศาสนา 
 

- เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับใน
เขตเทศบาล 
- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท าบุญในวัน
ส าคัญของศาสนา 
- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท าบุญในวัน
ส าคัญของศาสนา 

ส่งเสริมงานท าบุญตัก
บาตรในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

- ประชาชน
ท าบุญในวัน
ส าคัญของ
ศาสนา 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 

๗ โครงการจัดงาน
ฉลองชัยชนะท้าว
สุรนาร ี(ย่าโม) 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการร าลึก
ถึงวีรกรรมท่านท้าว 
สุรนาร ี

การจัดงานฉลองชยัชนะ                  
ท้าวสุรนารีร่วมกับ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

- ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 

๘ โครงการ
ส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือท้องถิ่น
ไทย 

- เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ
ลูกเสือท้องถิ่นไทย 
- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่น 
 

สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ้าน  ปี
ละ ๑ ครั้ง จ านวน 
๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑๐๐ คน 

- เพ่ือฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือ
ชาวบ้าน 

กอง
การศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการอบรม
เยาวชนให้เป็น
มัคคุเทศก์ประจ า
ท้องถิ่น 

- เพ่ือให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้
เสริมจากการ
ท่องเที่ยว 

เยาวชนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๓ รุ่นๆ ละ     
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

เยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๕๐ คน 

- เยาวชนใน
ท้องถิ่นมี
รายได้เสริม
จากการ
ท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 

๑๐ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้               
ซากดึกด าบรรพ์ 

- เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ด้าน
ธรณีวิทยา เป็น
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

- ร่วมจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ซากดึกด าบรรพ์
ร่วมกับ ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา  
- ปรับปรุงอาคารสถา
ที ่

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้
ซากดึกด า
บรรพ์ ๑ 
แห่ง 

- ประชาชนได้
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ธรณี 
วิทยา และ
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 

๑๑ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่น ท้องที่
สามัคคีอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

- เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงานส่วน
ราชการ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลกับ
ส่วนราชการอ่ืน หรือ 
ร่วมกับ อปท. อ่ืน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
๑,๐๐๐ 
คน 

- เทศบาลกับ
หน่วยราชการ
อ่ืนและองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน มี
ความ สัมพันธ์
กันมากขึ้น 
 
 

กอง
การศึกษา 
จ านวน 7 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนตา้น            
ยาเสพติด 

- เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะใน
ชุมชนและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ยบ์อล ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
๑,๐๐๐ คน 

- เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงและใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 
จ านวน 7

อัตรา 

๑๓ โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับชุมชน จ านวน ๙ 
ชุมชนและโรงเรยีนในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดซื้อ
อุปกรณ์
กีฬาให้กับ
ชุมชน ๙ 
ชุมชน 

- เยาวชนและ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 อัตรา 

๑๔ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
ออกก าลังกาย 

- เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชน
ให้มีร่างกายที่แข็งแรง  

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ออกก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ชุด 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   จ านวน ๑๐ 
ชุด 

- ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงและใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 
จ านวน 7 อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
     ๘.  ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
          ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส ารวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และจัดท าแผนที่
ภาษ ี

- เพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน
และเพ่ิมพูนรายได้แก่
เทศบาล 
- เพ่ือปรับฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

- ส ารวจข้อมูลแผนที่
ภาษีและจัดท าแผนที่
ภาษ ี
- จัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- จ้างบุคคลในการส ารวจ 
จัดเก็บและบันทึกข้อมูล 

๒๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดท าแผนที่
ภาษี ๑ แผน
ที ่

- การจัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนและ
เพ่ิมพูนรายได้
แก่เทศบาล 
- การจัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนและ
เพ่ิมพูนรายได้
แก่เทศบาล 

กองคลัง
จ านวน ๘
อัตรา ,  
กองช่าง 

จ านวน ๑๑ 
อัตรา 

๒ โครงการประชา 
สัมพันธ์ผลงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาล และ
การบริหารงานและ
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
 
 
 

- จัดท าวารสาร/แผน่พับ
เผยแพรผ่ลงานของเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดท า
วารสาร
จ านวน 
๑,๖๐๐ ชดุ 

- ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการ
บริหารงาน
เทศบาล 

ทุกส่วน
ราชการ 

จ านวน 61 
อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธภิาพ
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

- เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบถึง
อ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจการจ้าง 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน ๒๐ 
คน 

- ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่อง
กฎหมายมากขึ้น 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 

๔ โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพ ให้กับ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที ่
- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทุก
ระดับ 

- จัดอบรมสัมมนา พร้อม
ทัศนศึกษา ดูงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้าง 
-  ส่งข้าราชการเข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ   
ที่หน่วยงาน อ่ืนจัด 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑๐๐ คน 

- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การทัศนศึกษาดู
งานหนว่ยงาน 
- พนักงานเทศบาล
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

จ านวน 61 
อัตรา 



แผนอัตราก าลังสามปี เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

102 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเทศบาล 

- เพ่ือร าลึกถึงการ
จัดตั้งเทศบาลในการ
อ านวยประโยชน์
ให้บริการแก่ประชาชน 

- จัดกิจกรรมวนัเทศบาล
ในวันที่ ๒๔ เมษายน 
ของทุกปี โดยมีกิจกรรม
พิธีทางศาสนา กิจกรรม
การท าความสะอาด,ปลูก
ต้นไม้,แข่งกีฬา,จัด
หน่อยบริการเคลื่อนที่
,จัดนิทรรศการต่าง ๆ
ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดกิจกรรม
ปีละ ๑ ครั้ง 

- ร าลึกถึงการ
จัดตั้งเทศบาลใน
การอ านวย
ประโยชน์
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 

6 โครงการสนับสนุน
งบประมาณ
หน่วยงานของรฐัใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การสนับสนนุ
หน่วยงานของรฐัใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

- อุดหนุนศูนย์รวมการ
ซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารสว่น
ต าบลระดับอ าเภอฯ  
 

๓๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อุดหนุน
จ านวน ๓ 
หน่วยงาน 

- หน่วยงานของ
รัฐได้รับการ
สนับสนนุ
หน่วยงานของรฐั
ในกิจกรรมอัน
เป็น
สาธารณประโยช
น์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนรว่มของ
ประชาชนกับการ
บริหารงานเทศบาล 
(เทศบาลสญัจร) 

- เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู ่
- เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่าวสารของ
เทศบาลและอ่ืน  ๆ
- เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจและรักษาสิทธิ
และเสียงของตน 
- เพ่ือรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากประชาชน 

- จัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนจ านวน ๙ ชุมชน 
- โครงการเทศบาลสัญจร 
จ านวน ๙  ชุมชน 
- จัดท าแผนพับประชา 
สัมพันธ์มีความรู้ความ 
เข้าใจและรักษาสิทธ ิ 
และเสียงของตนตาม
รัฐธรรมนูญ  
- ติดตั้งตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

- มีตัวแทนของ
ชุมชนในการ
ประสานการกับ
เทศบาล 
- ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ประชาชนมี
ความใกล้ชิดกับ
เทศบาล มากขึ้น 
- ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
รักษาสิทธิและ
เสียงของตน 
- ประชาชน
สามารถร้องทุกข์
ผ่านตู้รับเรื่องร้อง
ทุกข์ 
 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 
กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 

๖ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือ  
จัดท าแผนพัฒนา              
ทต.ท่าช้าง 

- เพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 
- เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

- จัดประชุมประชาคม
จ านวน ๘ ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

- ได้รับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 
- มีทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕

อัตรา 

9 โครงการจ้างผู้ดูแล
ความสะอาด 

- เพ่ือความสะอาด เปน็
ระเบียบเรยีบร้อย 

- จ้างผู้ดูแลอาคาร
ส านักงาน 
- อาคารโครงกระดูกซาก
ช้างโบราณ 
- อาคารหอประชุม
เทศบาล 
- เกาะกลางถนน 
- สวนสาธารณะ 

๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

- มีความสะอาด 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
สวยงาม 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕

อัตรา 

๑0 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

- เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ตามที่ คกก.เลือกตั้ง
ก าหนด 

เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  จ านวน ๑ 
โครงการ 

เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
     ๘.  ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
          ๘.๒  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเงินช าระ
หนี้เงินกู้   ก.ส.ท.      

- เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ ก.
ส.ท. 

- ช าระหนี้เงนิกู้ ก.ส.ท. 
ตามสัญญาเลขที่  
๒๒๐๒/๑๓๓/๒๕๔๙  
ลงวันที ่๗ สิงหาคม     
๒๕๔๙ และสัญญา   
เลขที่ ๑๑๒๑/๑๒๘/
๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕   
และสัญญาเลขที่ 
๑๕๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที ่
๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
 
 
 

๒,๗๑๓,๑๒๔ 
(เทศบาล) 

๒,๗๑๓,๑๒๔ 
(เทศบาล) 

๒,๗๑๓,๑๒๔ 
(เทศบาล) 

๒,๗๑๓,๑๒๔ 
(เทศบาล) 

ส่งเงินกู้ ๑ 
ครั้ง/ปี 

- ช าระหนี ้        
ก.ส.ท. ตาม
ก าหนด 

กองคลัง 
จ านวน ๘ 

อัตรา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๙  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๙.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในชว่งเทศกาล
ส าคัญ 

- เพ่ือให้ความรู้แก่
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้
ถนน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจร 
- จัดท าป้ายเตือน
บริเวณที่มีอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
- เพ่ือจัดหาวัสด ุ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จัดโครงการประชา 
สัมพันธ์การป้องกันแก้ไข
ปัญหาและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
 
 
ในเขตเทศบาลต าบลท่า
ช้าง ตลอดป ี
- จัดท าป้ายเตือนบริเวณ
ที่มีอุบัติเหตุ 
- มีการจัดหาวสัดุ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
จ านวน 
๒๐๐ คน 

- นักเรียนและ
ประชาชนทัว่ไป
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 
- มีป้ายเตือน
บริเวณทีเ่กิด
อุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
- มีการจัดหา
วัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ส านักปลัด 
สถานี

ต ารวจภธูร
เฉลิมพระ
เกียรติ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการรู้กฎหมาย 
ขับขี่ปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุ  

- เพ่ือให้ประชาชนรู้
กฎหมายจราจรและขับ
ขี่ยานพาหนะ  ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 
- เพ่ือให้ประชาชนเข้า
รับการอบรมสามารถ
สอบรับใบขับขี่ได้ 
- เพ่ือลดปัญหา
การจราจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
และลดการสูญเสยีใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้ประชาชนมี
วินัยในการขับขี่
ยานพาหนะ มีการ
ตื่นตัวและเคารพในกฎ
จราจร 
- เพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

- จัดโครงการรู้กฎหมาย
ขับขี่ปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลท่าช้าง    
ปีละ ครั้ง จ านวน ๒ วัน 
- รณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุให้ความรู้แก่
ประชาชนในมาตรการ ๓ 
ม. ๓ ข. 
- จัดท าแผนพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ชว่ง
เทศกาลต่าง ๆ  
- จัดท าป้ายทางรว่ม-ทาง
แยกในเขตชุมชน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สวมหมวกนริภัย ๑๐๐%  
ปีละ ๑ ครั้ง 
- จัดอบรมยุวจราจร ปีละ 
๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
จ านวน 
๒๐๐ คน 

- ประชาชนรู้
กฎหมาย จราจร
และใช้ยาน 
พาหนะได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 
- ประชาชนเข้า
รับการอบรม
สามารถสอบรับ
ใบขับขี่ได้ 
- ลดปัญหา
การจราจร และ
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน - 
ประชาชนมีวินยั
ในการขับขี่
ยานพาหนะมี
การตื่นตัวและ
เคารพในกฎ
จราจร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ , 

สถานี
ต ารวจภธูร
เฉลิมพระ
เกียรติ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

- เพ่ือป้องกันและลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน 

- สามารถ
ป้องกันและลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

กองช่าง 

๔ โครงการจัด
ระเบียบจราจร   ใน
เขตเทศบาล 

- เพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

- จัดระเบียบจราจร         
ในเขตตลาดท่าช้าง 
ก าหนดจุดจอดรถ    เป็น
วันคี่ วันคู ่
- ติดตั้งกระจกส่องทาง
แยกในจุดเสีย่ง 
- ติดตั้งไฟกระพริบในจุด
เสี่ยง 
- จัดซื้อกรวย 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จัดระเบียบ
จราจรปีละ 
๒ ครั้ง 

- การจราจรมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอด ภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

๕ โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่าย พลเรือน 
(อปพร.) 

- เพ่ือเตรียมความ
พร้อมแก่ประชาชนใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรม อปพร.               
ปีละ ๑ ครั้ง จ านวน 
๒๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน 

- ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัยในชุมชนของ
ตนเอง 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

- เพ่ือให้มี
ความสามารถที่จะให้
ความรว่มมือ และ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- เพ่ือเตรียมความ
พร้อมแก่ประชาชนใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

ส่งบุคลากรฝึกซ้อม
ป้องกันภัยร่วมกับ
โรงเรียน โรงพยาบาลและ
หน่วยงานอ่ืน  

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน ๕๐ 
คน 

- เทศบาลมี
ความสามารถที่
จะให้ความ
ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติ งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
- ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชนของ
ตนเอง 
- เทศบาลมี
หน่วยช่วยเหลือ
กู้ภัยฉุกเฉิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๕  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจดัการน้า้อยางบูรณาการ 
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๑๐.๑  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน แนวถนนใน
เขตเทศบาล ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
และสถานที่
ราชการ 

 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม ้
- เพ่ือปลูกปุาตาม
โครงการพระราช
เสาวนีย์สมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ 
- เพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
ปรับปรุงทิวทัศน์ให้
สวยงามและเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

- จัดหาพันธุ์ไม้ที่
เหมาะสม เชน่ ไม้ผล ไม้
ยืนต้น ฯลฯ ในการปลูก
ในบ้าน วัด โรงเรียน 
สถานที่ราชการ 
- ตกแต่งปลูกต้นไม้ ตั้งวาง
กระถางไม้ดอก ไม้ประดับ 
บริเวณเกาะกลางถนน  
แนวถนนในเขตเทศบาล 
และสถานที่ราชการ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑ โครงการ - ประชาชนมี
จิตส านึกและให้
ความส าคัญใน
การปลูกต้นไม ้
- เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
เป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย 
- มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับ
ประชาชนมี ภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
และสถานที่ออก
ก าลังกาย 
 
 

กองช่าง 
๑๑ อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการเช่าที่ดิน
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือ
จัดท าสวนสาธารณะ
แบบต่อเนื่อง 

- เพ่ือเป็น
สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ และปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ เพ่ือความ
สวยงาม 
 

- เช่าที่ดินการรถไฟ 
บริเวณสถานีรถไฟ  
- สะพานมูลจโุลทยาน 
- สวนสาธารณะตลาดสด
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑ โครงการ - มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับ
ประชาชน มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
จ านวน 

๑๑ อัตรา 

๓ โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม ้
- เพ่ือรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่ง
โลกก าลังได้รับ
ผลกระทบ 
- เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนรว่มกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดตั้งเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

จัดโครงการส่งเสริมฟ้ืนฟู
อนุรักษ์และสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมปลีะ ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๒๐๐ คน 
 

- ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม ้
- ประชาชนทราบ
ถึงแนวทางการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่ง
โลกก าลังได้รับ
ผลกระทบ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
จ านวน ๑2 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน  

- เพ่ือลดปริมาณขยะใน
แต่ละวันและในอนาคต
และให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการลด
ปริมาณขยะ 

แยกขยะในชุมชน และใน
โรงเรียน จ านวน ๙ 
ชุมชน และในโรงเรยีน 
จ านวน ๓ โรงเรียน 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน 

- ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการ
ควบคุมปริมาณ
ขยะ ปริมาณ
ขยะลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
จ านวน ๑2

อัตรา 

๕ โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุโครงการ 
“รักษ์น้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน” 

- เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาแหล่ง
น้ าและปุาไม ้
- เพ่ือลดมลภาวะ    ของ
น้ าโดยการเพ่ิมออกซิเจน
และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดังกล่าวให้
สวยงาม 
- เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สภาพ แวดล้อมริมล า
น้ ามูลที่เสื่อมโทรมให้
กลับคืนสภาพที่น่าดู 
- เพ่ือให้น้ าไหลสะดวก
ปูองกันน้ าท่วมขัง 
และมีกลิ่นเหม็น 
 

- จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
จ า น วนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 
- แต่งตั้งคณะท างาน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าน้ ามูล 
ตั้งชมรมรักษ์ล ามูล 
ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือประชาชนให้ดูแล
รักษาล าน้ ามูล 
- ลอกคลองส่งน้ า ท่อ
ระบายน้ า และรางระบาย
น้ า 
 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๕๐๐ คน 
 

- ชุมชนมีสว่น
ร่วมในการรักษา
แหล่งน้ าและปุา
ไม้ 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  - เพ่ือให้มีแหล่งน้ าที่
สะอาดส าหรบัอุปโภค
บริโภค และปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม และน้ า
เสีย 

- ก าจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะและในล า
น้ ามูล ตะกุดในบ้านขาม 
บ้านหนองบวั บ้านช่อง
โค บ้านมะดัน 

       

๖ โครงการอบรม
สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกลุ่ม
ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือให้ประชาชน
ทราบถึงแนวทางการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่ง
โลกก าลังได้รับ
ผลกระทบ 
- เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนรว่มกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีละ 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
๒๐๐ คน 
 

- ประชาชนทราบ
ถึงแนวทางการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่ง
โลกก าลังได้รับ
ผลกระทบ 
- เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนรว่มกัน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
จ านวน ๑๕ 

อัตรา 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ีของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

  
 
 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
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-งานบริหารทั่วไป             -งานทะเบียนราษฎร 
-งานธุรการและสารบรรณ  นักการ (ท่ัวไป) (๑)         -งานบัตรประจ าตัวประชาชน   
-งานเลขานุการ นักการ (ลจ.ประจ า) (๑)          -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานรัฐพิธี             -งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
-งานการเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล ชก. (๑)         จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑)  
-งานกิจการสภาท้องถิ่น            พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑)       
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว            คนงาน (ลจ.ประจ า) (๑) 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก ว่าง (๑)     พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (๓) 
-งานนิติการ             พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) 
-งานจัดท างบประมาณ 
-งานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชก. (๑) 
-งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
-งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
 

 
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 1 2 0 0 0 1 0 3 3 2 15 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

202012101001 (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

202012101002 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

202012101003 (๑) 
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-งานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑)          -งานพัฒนารายได้  
-งานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการคลัง ชง. (๑)         -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
-งานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑)         -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-งานระเบียบการคลัง            -งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ 
-งานสถิติการคลัง             ทะเบียนทรัพย์สิน 
              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.(๑) 
              คนงาน (ลจ.ประจ า) (๑) 
              นักการ (ท่ัวไป) (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 2 0 1 0 1 9 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

202042102001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

202042102002 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
202042102003 (๑) 
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–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) 
–งานสาธารณูปโภค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (๑) 
–งานสวนสาธารณะ คนสวน (ทักษะ) (๒) 
–งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
–งานวิศวกรรม วิศวกรโยธา ปก. (๑) 
–งานสถาปัตยกรรม 
–งานผังเมือง 
  คนงาน (ทั่วไป) (๔) 

 
 
 

 
 

 

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 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 11 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

202052103001 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

202052103002 ว่าง (๑) 
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–งานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) 
–งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ว่าง (๑) 
–งานรักษาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑) พนักงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (๔) 
–งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
–งานส่งเสริมสุขภาพ 
–งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
–งานสัตวแพทย์ 
–งานบริการสาธารณสุข 
 คนงาน (ท่ัวไป) (3) 

 
 
 
 

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 5 3 12 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  

202062104001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

202062104002 ว่าง (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

 

 

  
 

 

              
 

 
–งานธุรการ นักการ (ท่ัวไป) (1)        –งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

–งานการเหน้าท่ี          –งานกีฬาและนันทนาการ 

–งานวางแผนบุคคลและทะเบยีนประวัต ิ       –งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

–งานงบประมาณ          –งานกิจการเด็ก และเยาวชน 

–งานแผนและโครงการ นักวิชาการศึกษา ว่าง (๑)       –งานกิจการทางศาสนา 

–งานระบบสารสนเทศ         –งานกิจการทางศาสนา 

–งานการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ทักษะ)(๑) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (๒)    –งานส่งเสรมิประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม 

–งานโรงเรียน 

–งานกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

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

จ านวน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  

202082107001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

202082107002 ว่าง (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

 

 

  
 

 

              
 

 
–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) นักการ (ทั่วไป (๑)      –งานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑) 
–งานสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑)       –งานส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 

–งานกิจการสตรีและคนชรา         –งานส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 

–งานกิจการสตรีและคนชรา         –งานส่งเสรมิการเกษตร 

–งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน         
 

 

 

 

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 0 1 0 0 0 1 6 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  

202112105001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

202112105002 ว่าง (๑) 



 

    

   

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
      หน้า 

1. หลักการและเหตุผล  1 
2 วัตถุประสงค์  
 2.1 วัตถุประสงค์จากการท างานแผนอัตราก าลัง 3 ปี 1 
 2.2 ประโยชน์จากการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
 3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง 2 
 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 10 
 3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 11 
 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 12 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา 16 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 21 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 17 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 38 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 117 
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 124 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 131 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     137 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       142       
  

 
 

 

 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
 

124 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ีของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

  
 
 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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-งานบริหารทั่วไป             -งานทะเบียนราษฎร 
-งานธุรการและสารบรรณ  นักการ (ท่ัวไป) (๑)         -งานบัตรประจ าตัวประชาชน   
-งานเลขานุการ นักการ (ลจ.ประจ า) (๑)          -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานรัฐพิธี             -งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
-งานการเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล ชก. (๑)         จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑)  
-งานกิจการสภาท้องถิ่น            พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑)       
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว            คนงาน (ลจ.ประจ า) (๑) 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก ว่าง (๑)     พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (๓) 
-งานนิติการ             พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) 
-งานจัดท างบประมาณ 
-งานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชก. (๑) 
-งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
-งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
 

 
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 1 2 0 0 0 1 0 3 3 2 15 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

202012101001 (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

202012101002 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

202012101003 (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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-งานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑)          -งานพัฒนารายได้  
-งานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการคลัง ชง. (๑)         -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
-งานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑)         -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-งานระเบียบการคลัง            -งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ 
-งานสถิติการคลัง             ทะเบียนทรัพย์สิน 
              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.(๑) 
              คนงาน (ลจ.ประจ า) (๑) 
              นักการ (ท่ัวไป) (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 2 0 1 0 1 9 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

202042102001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

202042102002 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
202042102003 (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) 
–งานสาธารณูปโภค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (๑) 
–งานสวนสาธารณะ คนสวน (ทักษะ) (๒) 
–งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
–งานวิศวกรรม วิศวกรโยธา ปก. (๑) 
–งานสถาปัตยกรรม 
–งานผังเมือง 
  คนงาน (ทั่วไป) (๔) 

 
 
 

 
 

 

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 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 11 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

202052103001 (๑) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

202052103002 ว่าง (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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–งานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) 
–งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ว่าง (๑) 
–งานรักษาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ประจ า) (๑) พนักงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (๔) 
–งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
–งานส่งเสริมสุขภาพ 
–งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
–งานสัตวแพทย์ 
–งานบริการสาธารณสุข 
 คนงาน (ท่ัวไป) (3) 

 
 
 
 

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 5 3 12 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  

202062104001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

202062104002 ว่าง (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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–งานธุรการ นักการ (ท่ัวไป) (1)        –งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

–งานการเหน้าท่ี          –งานกีฬาและนันทนาการ 

–งานวางแผนบุคคลและทะเบยีนประวัต ิ       –งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

–งานงบประมาณ          –งานกิจการเด็ก และเยาวชน 

–งานแผนและโครงการ นักวิชาการศึกษา ว่าง (๑)       –งานกิจการทางศาสนา 

–งานระบบสารสนเทศ         –งานกิจการทางศาสนา 

–งานการศึกษาปฐมวัย ครผูู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่าง (๑) ,ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก (ทักษะ)(๑) ผูดู้แลเด็ก (ท่ัวไป) (๒) –งานส่งเสรมิประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม 

–งานโรงเรียน 

–งานกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

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

จ านวน 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  

202082107001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

202082107002 ว่าง (๑) 



 

แผนอัตราก าลงัสามปีเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
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–งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (๑) นักการ (ทั่วไป (๑)      –งานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑) 
–งานสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑)       –งานส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 

–งานกิจการสตรีและคนชรา         –งานส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 

–งานกิจการสตรีและคนชรา         –งานส่งเสรมิการเกษตร 

–งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน         
 

 

 

 

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 0 1 0 0 0 1 6 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  

202112105001 ว่าง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

202112105002 ว่าง (๑) 













 

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 



ค ำน ำ 

 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นแผนที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่บริการ 
พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์โดยมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคือตัวพนักงาน
เทศบาลที่บรรจุใหม่เปลี่ยนสายงาน และที่ปฏิบัติราราชการอยู่ก่อน เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่จะมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นและการพัฒนาพนักงานเทศบาลได้มีความต่อเนื่อง 

ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายอย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
ตุลาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

เรื่อง                    หน้ำ 
ค ำน ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

– ลักษณะของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ๑ 
– วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ๑ 
– ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ๒ 
– ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ๒ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลอัตรำก ำลังสำมปี  
– โครงสร้างส่วนราชการ        ๓ 
– กรอบอัตราก าลังสามปี        ๖ 
– แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ       ๘ 

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลสำมปี 
– บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร       ๑๕ 
– ตารางก าหนดการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ๒๓ 

ภำคผนวก (แผนการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) 
   



 

 

 

   ๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นการวางแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปกับบริการประชาชน พร้อมกับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนมากขึ้น และ
เป็นการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่จะเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับของการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของพนักงาน
เทศบาล 
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลสามปี ไว้ในหมวด ๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ ๒๘๘–๒๘๙ ข้อ ๒๙๗–๓๐๐,๓๐๔–๓๐๕  
  ดังนั้น แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จะต้องมีการวางแผน
ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล เพราะจะต้องพิจารณาความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร      
ด้านภารกิจที่เปลี่ยนแปลงในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามปีแรกมีสภาพความพร้อม          
๓ ประการ ดังนี้ 
  ๑. กรอบอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ยังไม่มีการเพ่ิม 
  ๒. งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ยังปกติ 
  ๓. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนคงเดิม 

   แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นแผนเตรียมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาล 
  ๒. เป็นแผนเตรียมการปรับกรอบอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 
  ๓. เป็นแผนการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิมมากขึ้น 
  ๔. เป็นแผนการเตรียมการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 ๑. เพ่ือเตรียมการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานเทศบาล 
 ๒. เพ่ือเตรียมกรอบอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลให้มีความพร้อม 
 ๓. เพ่ือเตรียมงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 ๔. เพ่ือเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความต่อเนื่อง 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 



   ๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 ๒. ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 ๓. พิจารณาหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 
 ๔. พิจารณางบประมาณในการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 ๕. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักสูตร 
   ๑.๔  ประโยชน์ของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นเครื่องมือที่จะ

ช่วยให้เทศบาลต าบลท่าช้างได้สร้างจิตส านึกและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้การท างานคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๑. ท าให้พนักงานเทศบาลมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. ท าให้พนักงานเทศบาลมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 ๔. ท าให้พนักงานเทศบาลรู้ทิศทางการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
 ๕. ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลท่าช้าง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  มีดังนี้ 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานธุรการ 
๓) งานเลขานุการ 
๔) งานรัฐพิธี 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานกิจการสภาท้องถิ่น 
๗) งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙) งานจัดท างบประมาณ 
๑๐) งานบริการเผยแพร่วิชาการ 
๑๑) งานบริการข้อมูลสารท้องถิ่น 
๑๒ ) งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๔) งานระเบียบการคลัง 
๕) งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้ 
๒) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๓) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ 
๔) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานธุรการ 
๓) งานเลขานุการ 
๔) งานรัฐพิธี 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานกิจการสภาท้องถิ่น 
๗) งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙) งานจัดท างบประมาณ 
๑๐) งานบริการเผยแพร่วิชาการ 
๑๑) งานบริการข้อมูลสารท้องถิ่น 
๑๒ ) งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 
๑) งานทะเบียนราษฎร 
๒) งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
๒.  กองคลัง มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๔) งานระเบียบการคลัง 
๕) งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑) งานพัฒนารายได้ 
๒) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๓) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ 
๔) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลอัตราก าลังสามปี 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสถาปัตยกรรม 
๔) งานผังเมือง 
๕) งานสาธารณูปโภค 
๖) งานสวนสาธารณะ 
๗) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๓) งานรักษาความสะอาด 
๔) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕) งานส่งเสริมสุขภาพ 
๖) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๗) งานสัตวแพทย์ 
๘) งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานแผนและโครงการ 
๒) งานระบบสารสนเทศ 
๓) งานงบประมาณ 
๔) งานธุรการ 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
๗) งานการศึกษาปฐมวัย 
๘) งานโรงเรียน 

3. กองช่าง มีดังนี้ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑) งานธุรการ 
๒) งานวิศวกรรม 
๓) งานสถาปัตยกรรม 
๔) งานผังเมือง 
๕) งานสาธารณูปโภค 
๖) งานสวนสาธารณะ 
๗) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๓) งานรักษาความสะอาด 
๔) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕) งานส่งเสริมสุขภาพ 
๖) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๗) งานสัตวแพทย์ 
๘) งานธุรการ 
4.  กองการศึกษา  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑) งานแผนและโครงการ 
๒) งานระบบสารสนเทศ 
๓) งานงบประมาณ 
๔) งานธุรการ 
๕) งานการเจ้าหน้าที่ 
๖) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
๗) งานการศึกษาปฐมวัย 
๘) งานโรงเรียน 
 

 

 
 
   



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองการศึกษา (ต่อ)  มีดังนี ้
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙) งานกิจการนักเรียน 
๑๐) งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
11) งานงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทางการศึกษา 
12) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
13) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
14) งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
15) งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
16) งานกีฬาและนันทนาการ 
๑๗) งานกิจการศาสนา 
๑๘) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี ้
๑) งานสังคมสงเคราะห์ 
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๓) งานพัฒนาชุมชน 
๔) งานชุมชนเมือง 
๕) งานธุรการ 
๖) งานเลขานุการผู้บริหาร 
๗) งานรัฐพิธี 
 

5. กองการศึกษา (ต่อ)  มีดังนี้ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙) งานกิจการนักเรียน 
๑๐) งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
11) งานงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทางการศึกษา 
12) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
13) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
14) งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
15) งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
16) งานกีฬาและนันทนาการ 
๑๗) งานกิจการศาสนา 
๑๘) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๖. กองสวัสดิการสังคม  มีดังนี้ 
๑) งานสังคมสงเคราะห์ 
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๓) งานพัฒนาชุมชน 
๔) งานชุมชนเมือง 
๕) งานธุรการ 
๖) งานเลขานุการผู้บริหาร 
๗) งานรัฐพิธี 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา/โครงการ) (บาท)

1 ท้องถิน่คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 8 4,500.00          36,000.00        
2 นักบริหารงานท้องถิน่ (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
3 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเทศไทย 4.0 (๒๖ วัน) 1 67,000.00        67,000.00        
4 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท่ัวไป (๒ สัปดาห)์ 3 17,000.00        51,000.00        
5 นักบริหารงานท่ัวไป (๔ สัปดาห)์ 3 35,000.00        105,000.00      
6 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิน่ (๒ สัปดาห)์ 1 17,000.00        17,000.00        
7 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
8 นักทรัพยากรบคุคล (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
9 นักวางแผนพฒันาท้องถิน่ (๑๒ วัน) 1 29,500.00        29,500.00        

10 เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
11 ท้องถิน่ดิจิทัล (๑๐ วัน) 2 33,500.00        67,000.00        
12 การบริหารจัดการตลาดท้องถิน่ประเทศไทย 4.0 (๑๐ วัน) 1 28,000.00        28,000.00        
13 คอมพวิเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 8 9,400.00          75,200.00        
14 สัมนาผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน การคลัง บญัชี พสัดุ และงบประมาณ 2 7,700.00          15,400.00        

(๑ สัปดาห)์
15 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 8 7,700.00          61,600.00        
16 และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
17 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
18 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

44.00               383,800.00      680,200.00      

บญัชีสรุปโครงการพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจ าปงีประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

รวมท้ังส้ิน

ป ี2562
หมายเหตุล าดับที่ หลักสูตร รวม



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา) (บาท)

1 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานการคลัง (๒ สัปดาห)์ 3 17,000.00        51,000.00        
2 นักบริหารงานการคลัง (๔ สัปดาห)์ 3 35,000.00        105,000.00      
3 นักจัดการงานท่ัวไป (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
4 เจ้าพนักงานพัสดุ (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
6 เจ้าพนักงานการคลัง (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
7 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 7 9,400.00          65,800.00        
8 ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 7 4,500.00          31,500.00        
9 สัมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 7 7,700.00          53,900.00        

(๑ สัปดาห)์
10 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 7 7,700.00          53,900.00        
11 และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
12 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
13 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

40.00               183,800.00      463,600.00      รวมท้ังส้ิน

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หลักสูตร
ปี 2562

รวม หมายเหตุ



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา) (บาท)

1 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง (๒ สัปดาห)์ 2 17,000.00        34,000.00        
2 นักบริหารงานช่าง (๔ สัปดาห)์ 2 35,000.00        70,000.00        
3 วิศวกรโยธา (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
4 เจ้าพนักงานธุรการ (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
5 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 4 9,400.00          37,600.00        
6 คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel (Mix Office) (๑ สัปดาห)์ 4 9,400.00          37,600.00        
7 ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 4 4,500.00          18,000.00        
8 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 4 7,700.00          30,800.00        

และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

10 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
24.00              140,500.00      285,500.00     รวมทัง้สิ้น

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
กองชา่ง เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หลักสูตร
ปี 2562

รวม หมายเหตุ



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา) (บาท)

1 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 2 17,000.00        34,000.00        
 (๒ สัปดาห)์

2 นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (๔ สัปดาห)์ 2 35,000.00        70,000.00        
3 การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 (๑๐ วัน) 2 28,000.00        56,000.00        
4 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 3 9,400.00          28,200.00        
5 ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 3 4,500.00          13,500.00        
6 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 3 7,700.00          23,100.00        

และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
8 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

17.00              101,600.00      224,800.00     

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

รวมทัง้สิ้น

ล าดบัที่ หลักสูตร
ปี 2562

รวม หมายเหตุ



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา) (บาท)

1 นักบริหารงานศึกษา (๓๒ วัน) 2 49,000.00        98,000.00        
2 นักวิชาการศึกษา (๔ สัปดาห)์ 1 35,000.00        35,000.00        
3 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 4 9,400.00          37,600.00        
4 ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 4 4,500.00          18,000.00        
5 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 4 7,700.00          30,800.00        

และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
6 นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (12 วัน) 1 29,500.00        29,500.00        
7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
8 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

18.00              135,100.00      248,900.00     รวมทัง้สิ้น

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หลักสูตร
ปี 2562

รวม หมายเหตุ



จ านวน งบประมาณ
(อัตรา) (บาท)

1 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (๔ สัปดาห)์ 2 35,000.00        70,000.00        
2 นักพัฒนาชุมชน (๔ สัปดาห)์ 2 35,000.00        70,000.00        
3 นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๒ วัน) 2 29,500.00        59,000.00        
4 เจ้าพนักงานธุรการ (๓ สัปดาห)์ 1 22,500.00        22,500.00        
5 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ (1 สัปดาห)์ 5 9,400.00          47,000.00        
6 ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (๓ วัน) 5 4,500.00          22,500.00        
7 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ 5 7,700.00          38,500.00        

และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (1 สัปดาห)์
8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 1 -                   -                   
9 โครงการอุปสมบทพนักงานเทศบาล 1 -                   -                   

24.00              143,600.00      329,500.00     รวมทัง้สิ้น

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หลักสูตร
ปี 2562

รวม หมายเหตุ



แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการท่านและหน่วยงานมากที่สุด 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ ชื่อ – นามสกุล ..........................................................................ต าแหน่ง............................................ .......... 
งาน/ฝ่าย....................................................................กอง/ส านัก.......................................................................... 
อายุ...................ปี อายุราชการ....................ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................... ....................... 
๑.๒ สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงาน      หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย 
 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/หรือเทียบเท่าระดับกอง       นักบริหารงานเทศบาล 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ................................. 
๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 บริหาร         อ านวยการ          วิชาการ          ทั่วไป       สนับสนุน        บริการพื้นฐาน 

ตอนที่ ๒ ความต้องการในการฝึกอบรม 
๒.๑  ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องระดับความเร่งรีบที่ท่านต้องการพัฒนางานในแต่ละด้าน 

ความรู้หรือทักษะความช านาญที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม 
ระดับความเร่งรีบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รอได้ 
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ     
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ     
หลักสูตราความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง     
หลักสูตรด้านการบริหาร     
หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม     
 

๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ตอนที่ ๓ การส่งแบบส ารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจและส่งคืนให้งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
ภายในวันที่......................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

      

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ที่  90/๒๕๖๑ 

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ 
...................................................... 

 

ตามหนังสืออ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ นม ๐๐๒๓.๑๓/ว๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเทศบาล
ต าบลท่าช้างมีพนักงานเทศบาลขออนุญาตเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ราย 
นายกิตติภัค กาญจนพรประภา ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาภาคความเหมาะสมในต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ในวันพุธ ที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ห้อง ๒๐๙ นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๒) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ราย นายกิตติภัค กาญจนพรประภา ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) เพ่ือเข้ารับการสรรหาฯ ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

    สั่ง ณ วันที่  ๒๘   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

            (นายราชัน เศวตอมรกุล) 
 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศูนย์ออกก าลังกายเทศบาลต าบลท่าช้างส าหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนทั่วไป 

 

กิจกรรมฝึกโยคะเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าช้าง เพื่อสมาธิ และสุขภาพ 



กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

 

 

 







 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า คร่ึงปีแรก ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 
.......................... 

 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 255๘  ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (7) ก าหนดให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 

  เทศบาลต าบลท่าชา้ง จึงประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ใน
รอบการประเมิน คร่ึงปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) ดังนี้ 

พนักงานเทศบาล จ านวน ๑๖ ราย ได้แก่ 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นางมนัสนันท์ จิระประภากรณ์ เจ้าพนักงานพัสด ุ

2 นางยุภาพร งอกสิน หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้

3 นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธา 

4 นายทรัพย์มงคล ธนาวฒุิพรกุล นักประชาสัมพนัธ ์

5 นายกิตติภัค กาญจนพรประภา ปลัดเทศบาล 

6 นางสาวทรงสุดา นครชัย นักพัฒนาชุมชน 

7 นางสาวญาติกา ยิ้มทองหลาง นักพัฒนาชุมชน 

8 นางกุลธติา บุญมา นักจัดการงานทั่วไป 

9 นางมธุรา อินทรชาธร เจ้าพนักงานการคลัง 

10 นางยบุล จันทวงศร ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

11 นางพิมพาภรณ ์ธนเจริญพิลาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

12 นางกันยนา ศรีห้วยไพร นักทรัพยากรบุคคล 

13 นายยศวริส บุญหลัง ผู้อ านวยการกองชา่ง 

14 นางสาวปาณิตา ปานมน หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

15 นายอาทติย ์พีระรัตนจินดา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

16 สิบเอกวิภู นาคเกิดพะเนาว ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 



ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ ราย ได้แก่   นายแสงชัย มณปีรุ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  เมษายน  พ.ศ. 25๖2 
 
     

         (นายราชนั เศวตอมรกุล) 
 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
 นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 


