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  1.1  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558  และเรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558  จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ
ของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหงส์หิน จึงไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหงส์หิน มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลหงส์หิน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้ 
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

๒.๓. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.พะเยา) สามารถตรวจสอบการ 
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่   

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เหมาะสม 
  ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหงส์หิน  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลหงส์หิน  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้
เป็นอย่างดี   

๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหงส์หิน  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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     3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดขอบ  ดังนี้.- 
        (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
             มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
       (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
                (2) ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
                (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                (4) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
                (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
                (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                (9) หน้าที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
      การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล     
ดังต่อไปนี้ 
      (1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
      (3)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
      (5)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
      (6)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพทิักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
      (7)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
      (8)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
      (9)  เทศพาณิชย์ 
      เทศบาลต าบลหงส์หิน  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552   ดังนั้น  จึงได้
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วนราชการ  เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  
ดังนี้.-  
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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            ๑. ส านักปลัดเทศบาล    ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดีงานปูองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย งานกิจการสภาของเทศบาล   ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใด
ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
                    2.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับ 
การจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งาน
ตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนด  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลอย่างประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด   คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่
หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
                     3. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี   งานการจ่าย   การรับ    การน าส่ง 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง   ค่าตอบแทนเงิน
บ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืน  ๆงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง  ๆการจัดท าบัญชีทุก
ประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ    การควบคุมการเบิกจ่าย   งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี  งาน
พัสดุและทรัพย์สิน  งานแผนที่ภาษี  งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 
                      4. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม   งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค   งานจัดสถานที่และการไฟฟูา
สาธารณะ งานประปา   ตลอดจนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
                          5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค 
การปูองกันโรคระบาด การปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
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  (2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
    เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๓  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศส่วนรวม    
จึงต้องมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง   โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากันเป็นผู้พิจารณา 
โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
ตลอดจนก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล   การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
หมวดที่  2  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 16   ให้เทศบาลเมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ .- 
 
                    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
     (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
      (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
     (4)  การสาธาณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ  
     (5)  การสาธารณูปการ  
     (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
     (7)  การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
     (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     (9)  การจัดการศึกษา 
      (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
      (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของผู้ด้อยโอกาส  
     (12) การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
     (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
     (14) การส่งเสริมกีฬา 
     (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
      (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
     (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย  
     (19) การสาธาณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
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                     (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน รวมรวมน า 
      (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
      (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
     (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ  
                           และสาธารณสถานอื่นๆ  
      (24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (25) การผังเมือง  
     (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
     (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
     (28) การควบคุมอาคาร  
     (29) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา  
                             ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  
     (30) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด    
 

                      ด้วยเหตุนี้ เทศบาลต าบลหงส์หิน  จึงได้มีการวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน 
โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่    
ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีก
ทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลต าบลหงส์หิน  ดังนี้.- 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้.- 

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

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลหงส์หินเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
ด้วยบริบท   ขนาด   และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท  
ดังนี้ 
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 พนักงานจ้างทั่วไป 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

             (3) กฎหมายอ่ืน 
 

                  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

       “มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”    

           ตามท่ีรัฐบาลได้จัดสรรรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เดิมเป็นรายการที่ระบุวัตถุประสงค์ซึ่ง 
ไม่ต้องน ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่ได้เปลี่ยนแปลงโดยให้น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายท าให้ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น   ส่งผลให้เมื่อน าภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลดต่ าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริง
ขึ้นได้นั้น กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นข้อแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พึงระวังการ
ก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงระวังการก าหนด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล    เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครู 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลที่อาจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 ไม่สะท้อนกรอบวงเงินที่แน่นอน  
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะท าให้ฐานงบประมาณ
รายจ่ายลดลงจนอาจท าให้ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 เกินกว่าร้อยละ 40 ขึ้นได้ 
 

          เพราะฉะนั้นต้องควรพึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  
หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตรา 
เป็นงบประมาณรายจ่ายขึ้นอาจท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ  40  อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 35    แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตข้ึนได้  
 
 

            (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ดังนี้.- 
 

               ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560–
2564)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การ 
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สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขันการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การ
สร้างความมั่นคง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การสร้างความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐการพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ความมั่นคง 
 

   เทศบาลต าบลหงส์หิน   มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 และตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- 2564) ดังนั้น  จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4   
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าทีค่วามรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้.-   

 
 

             1. ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของเทศบาล งาน
บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน งานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
งานสวัสดิการสังคม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
             2.หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุก
ประเภท งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

             3. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานบริหารงานการคลัง  
งานการเงินและบัญชี งานการพัสดุ งานการจัดเก็บรายได้และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

             4. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ  งานบริหารงานชา่ง งานแบบแผนและก่อสร้าง 
งานธุรการ งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตลอดจนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

                5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย         
      
 

          (5) แผนพัฒนาจังหวัด 
 

             วิสัยทัศน์ 
            “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  

            พันธกิจ 
             1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปูาหมายเดิม และขยายในพ้ืนที่เปูาหมายใหม่ 
             2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายมูลค่า 
                 การค้าชายแดน 
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             3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ชุมชน 
                 เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
             4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             เปูาประสงค์ 
             1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
             2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
             3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
             กลยุทธ์ 
             1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
             2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
             4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
             5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน  
                 และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

            แนวทางการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาสทาง 
การตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
 
 
             2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ ตลอดจน
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
             3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
             4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
             5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืนๆ 
             6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ 
รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor) 
             7. พัฒนาแหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
                8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน         
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

            เปูาประสงค ์
1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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             กลยุทธ์ 
             1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
             2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             แนวทางการพัฒนา 
             1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพ  
                 ชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
             3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
             4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             5. สร้างกลไกปูองกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงของมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ 
                 ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
             6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ 
                 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          เปูาประสงค ์

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และ 
ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

           กลยุทธ ์
                1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตปุา เขตชุมชน และเขตเมือง 
                2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
                3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
            แนวทางการพัฒนา 
                1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตปุา เขตชุมชน และเขตเมือง 
                    1.1 ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการบุกรุงท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                    1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้  3 อย่าง ประโยชน์ 4  อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายแก่ 
                        ประชาชน และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
   2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
            2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
            2.2 เฝูาระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
            2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
    3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
            3.1  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน และไฟปุา 
            3.2 ผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                           และสิ่งแวดล้อม 

               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
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                เปูาประสงค์ 
                 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
                 กลยุทธ ์
                 1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
                 2. ปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
                 3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
                 4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                 แนวทางการพัฒนา 
                 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ 
                     จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
                 2. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง จัดกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
                 3. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
                 4. สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียม 
                     ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
              กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
 

              วิสัยทัศน์ 
                          “ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา ( พ.ศ. 2561 ) 
 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
                   แนวทางการพัฒนา 
                    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  

การท่องเที่ยวและการลงทุน 
 

                    2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน 
                    3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                         5. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ 

   เพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
                    แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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6. ริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพื่อสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           แนวทางการพัฒนา 

1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
           แนวทางการพัฒนา 

1. ปกปูอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนสร้างเวทีเรยีนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

         (6) แผนพัฒนาอ าเภอ 
(1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
   (2) ยุทธศาสตรส์ร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   (4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงภายใน 
   (5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

         (7) แผนพัฒนาต าบล 

การพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่
วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้   และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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                   เชิงคุณภาพ   
  เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้จัดสรรงบประมาณต่างๆในการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเองและโครงการบางอย่างเป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับอ าเภอ
และจังหวัด  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นงานลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยา   ส าหรับ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับที่ดีและส าหรับการส่งเสริมด้านอาชีพ มักจะท าใน
รูปแบบการให้เงินอุดหนุนซึ่งเป็นการให้ขาด มักจะเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
เสนอโครงการมาขอรับงบประมาณโดยไม่ได้มีการด าเนินการด้านอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจาก
การร่วมกลุ่มของประชาชนเน้นในเรื่องเศรษฐกิจ การแบ่งผลก าไร เป็นตัวตั้งและยังขาดความรู้ในการแปรรูป 
ดัดแปลง ประยุกต์  การไม่เงินทุนหมุนเวียน แต่ทางเทศบาลต าบลหงส์หินได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  การด าเนินงาน จึงเป็นผลให้การส่งเสริมอาชีพมักประสบความส าเร็จไปด้วยดี 

 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
เชิงคุณภาพ 

  การพัฒนาด้านสังคมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผลให้ประชาชนในต าบลหงส์หินมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและจัดสวัสดิการ โดยการได้มีการตั้งงบประมาณ
ของเทศบาลสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ,สมทบกองทุนสวัสดิการนอกจากนี้ทางผู้บริหาร 
เทศบาลหงส์หินยังได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในด้านการส่งเสริมการศึกษา มักจะท าในรูป
ของการจัดกิจกรรมและสนับสนุนโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา 
เป็นต้น  และยังมีการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับเรื่อง การรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในด้านการ
ปูองกนัโรค เช่น การพ่นหมอกควัน แจกจ่ายทรายอะเบส และการฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขการส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น งานสรงน้ าพระธาตุต่างๆ โดยมีประชาชนเข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเป็นผลให้
การประสบความส าเร็จไปด้วยดี 

 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เชิงคุณภาพ 
  การจัดท าโครงการพัฒนาในด้านนี้เทศบาลต าบลหงส์หินได้ด าเนินโครงการลดปัญหาหมอก
ควัน ปูองกันโรคระบาดทางเดินหายใจ  ซึ่งเป็นรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน เพ่ือ
ปูองกันการระบาดของโรคทางเดินหายใจ  ที่ผ่านมาปัญหาส าคัญของเทศบาลคือเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คือเรื่องขยะซ่ึงสถานที่ในการทิ้งหรือก าจัดขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ ประกอบกับบุคลากร  และรถขยะ
ยังไม่เพียงพอ  เทศบาลต าบลหงส์หินได้จัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผน โดยความต้องการ
ประชาชนในการก่อสร้างเตาเผาขยะ  จึงได้บรรจุโครงกานดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
รองรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

           4 การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  เชิงคุณภาพ 
  การจัดท าโครงการพัฒนาในด้านนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปูองกันภัยฝุายพลเรือน การ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ เช่นช่วงเทศกาล งานประเพณี 
วัฒนธรรม    และการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  และการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.  เพ่ือเพ่ิมความ
สามัคคี  ในองค์กร  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยร่วมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
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         5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

เชิงคุณภาพ 
  การด าเนินงานด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี ของ เทศบาล ส่วนใหญ่จะมีการ
ด าเนินโครงการในรูปแบบการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลให้การท างานของบุคลากรในสังกัด เทศบาลมีความสะดวก
รวดเร็ว และการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ราษฎรที่มาติดต่อราชการ แต่
ยังขาดโครงการฝึกอบรม โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตส านักให้แก่ประชาชนใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานของ เทศบาล ซึ่งการ
พัฒนาคนนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี และ
ขาดการกระตุ้นเตือนสร้างจิตส านึกในการพัฒนาศักยภาพในการท างานให้แก่บุคลากรในสังกัด เทศบาล 
 
           (8) นโยบายรัฐบาล 
                      ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 นั้นได้เสริมสร้างและก าหนดขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ   โดยการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู้ยุคองค์กรดิจิทัลและองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนากลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากรและการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชนโดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเอง
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้เข้มแข็ง และมุ่งเน้นประสิทธิภาพและยกระดับการบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล โดยให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปีและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   
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          (9) นโยบายของผู้บริหาร 

         นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  (นายสมเพชร   สักลอ)  
ซึ่งได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้วางกรอบแนวนโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของ
ท้องถิ่นแบ่งเป็น     6  ด้าน  ดังนี้ 
 นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
         นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายต่างๆทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เป็น
เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการน าหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้บุคลากรและเทศบาลต าบลหงส์หินเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่ส าคัญของการสร้าง
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม  ตัดสินใจส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาค
ประชาชนในการเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การท างานของเทศบาล 
 
1. นโยบายด้านการเมือง  การบริหารจัดการ  และการบริหารพัฒนาก าลังคน 
        นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวนชน องค์กรภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน 
         1.1. พัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governace) โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุคต์ใช้แนว
ทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรและเทศบาลต าบลหงส์หินเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้า
ร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วม
ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
         1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้
ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ 
 1.4 การบริหารก าลังคนในองค์กรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและ
เตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต  ใช้ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ก าลังคนที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาปูองกันและเตรียมความ
พร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพ่ือไว้เก็บกักน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตร 
         2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐานและ
มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตพ้ืนที่ 
          2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบปูาย
ร้านค้าย่านชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
         2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริม
การสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
  3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
         3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
         3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    (อปพร.)โดย
การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝูา
ระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
         3.3 จัดให้มีไฟฟูาแสงสว่าง ปูายจราจร ปูายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ
อาชญากรรม 
         3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ปุวยตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ปุวยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและ
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
         3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้ 
         3.6 จัดให้มีศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่
ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
         3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขโดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ปุวยด้วยความ
รวดเร็ว 
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ
สถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบอ าเภอจุน โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ 
ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านวิชาการ 
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         4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ค าร้องต่างๆของประชาชนให้มากขึ้น 
         4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลหงส์หิน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหงส์หิน  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล ก าหนดหลัดสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้
มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
         4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
         4.5 ท านุบ ารุงวัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ความเป็นล้านนา โดยจะสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ท านุบ ารุงโบราณสถานต่างๆ 
         4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมร่วมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สู่ลูกหลาน 
 
        5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
         5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับ
สินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็น
อาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
         5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชี วิต ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออม ปลูกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่างๆ ให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
         5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและ
กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาต าบลหงส์หินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรม 
6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการ
ให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝูาระวังและการปูองกันโรค มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึงมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็ น
ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ ทั้งนี้เปูาหมายที่ 
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ส าคัญก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรง เข้มแข็งทั้งร่างการและจิตใจ 
         6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการพัฒนา
องค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
         6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยว ในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใ จ
และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในกานมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การ
ช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะ รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
         6.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณะ 
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
         6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วย
กฎหมาย ด้วยการก าหนดเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่
อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
         6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนและสุขภาวะที่ดี 
 
         (10) สภาพปัญหาในพื้นที่ 
 

                  การวางแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ของเทศบาลต าบลหงส์หิน    โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ 
ของเทศบาล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งพบว่าปัญหาความ
ต้องการได้แก่  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ,ปัญหาด้านสังคม, ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาด้านแหล่งน้ า  , ปัญหาด้าน
การเมืองการบริหาร , ปัญหาด้านสาธารณสุข , ปัญหาการบริหารการจัดการ , ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลหงส์หิน บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็น  ต้องจัดสรร
อัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ตามเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต
ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 
 

 3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในฯ  
 

              เทศบาลต าบลหงส์หินได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   5   ส่วนราชการ  ดังนี้.-  
1. ส านักปลัดเทศบาล 

                             1.1  ฝุายอ านวยการ 
    -  งานบริหารงานทั่วไป 
                                   -  งานการเจ้าหน้าที่ 
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    -  งานการศึกษา  ประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.2  ฝุายบริหารงานทั่วไป 
    -  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
    -  งานเลขานุการ 
    -  งานรัฐพิธี 
    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    -  งานจัดท างบประมาณ 
   1.3  ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -  งานรักษาความสงบ 
    -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
    -  งานพัฒนาสังคม 
   1.4  ฝุายปกครอง 
    -  งานทะเบียนราษฎร 
    -  งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
    -  งานนิติการ 
    -  งานกิจการสภา 
                                   -  งานพัฒนาสังคม 

               เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในส านักปลัดเทศบาล
ต าบลหงส์หินแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณใน
ด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการในการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมขึ้นในส านักปลัดใหม ่
 2. กองคลัง 
  2.1  ฝุายบริหารงานคลัง 
   -  งานธุรการ 
   -  งานการเงินและบัญชี 
   -  งานสถิติการคลัง 
   -  งานระเบียบการคลัง 
  2.2  ฝุายพัฒนารายได้ 
   -  งานพัฒนารายได้ 
   -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
   -  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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                เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองคลังเทศบาลต าบลหงส์หิน
แล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณใน 
ด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการในการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมขึน้ในกองคลังขึ้นใหม่ 
                    
 3. กองช่าง 
             3.1  ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
   -  งานธุรการ 
   -  งานวิศวกรรม 
   -  งานสถาปัตยกรรม 
   -  งานผังเมือง 
   -  งานควบคุมอาคาร 
  3.2  ฝุายการโยธา 
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
   -  งานสวนสาธารณะ 
   -  งานส ารวจและแผนที่ 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรา้งสว่นราชการในกองช่างเทศบาลต าบลหงส์
หินแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัตภิารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสรา้งส่วนราชการในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึน้ในกองช่างขึ้น
ใหม ่
 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
   -  งานธุรการ 
   -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   -  งานวางแผนสาธารณสุข 
   -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาความสะอาด 
  4.2  ฝุายบริการสาธารณสุข 
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลหงส์หินแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึน้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม ่
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            5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
                      -งานตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสาร
การเงิน และพัสดุ และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง       
 
 

             3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน 
 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม   
 

                   การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน 
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
การเข้าสู่ระบบแท่ง และระบบจ าแนกต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่ง มีการจัดประเภทต าแหน่งให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานในปัจจุบันซึ่งเดิมมีการก าหนดประเภทต าแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
                           1) ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง  
                           2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และ  
                           3) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

                   โดยมีมาตรฐานกลางในการก าหนดระดับต าแหน่งเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเรียกกันง่าย  ๆ ว่า .ซี. คือ การมี 
Common Level   ที่ก าหนดร่วมกันไว้เป็น 11 ระดับ  ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะยกเลิก .ซี.  หรือ Common Level  
และจัดท ามาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งแยกตามลักษณะของประเภทต าแหน่ง ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่มีการก าหนดประเภท
ต าแหน่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น และประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  

 

          ระบบจ าแนกต าแหน่ง  
 

                           ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพ่ิม
ระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างระดับชั้นงาน มี 4 แท่ง ค าอธิบายกลุ่มประเภทต าแหน่ง  
                    ๑. ประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งานปฏิบัติการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
                      ๒. ประเภทวิชาการ คือ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่ ก.ถ. 
ก าหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  
                      ๓. ประเภทอ านวยการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย กอง ส านัก หรือ
ต าแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่าตามท่ี ก.ถ. ก าหนด  
                      ๔. ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. หรือต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเทียบเท่า ตามที่ ก.ถ. ก าหนด  
 

(2) การจัดสรรประเภทของบุคลากร   
         ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.5/ว52  ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2558  แจ้งเรือ่งการจัด

ต าแหน่งข้าราชการสว่นท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง ( ระบบแท่ง )  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต. )  ในการประชุมครั้งที ่6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558   ได้ก าหนดประกาศ  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้.-             
                ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
                1. ต าแหนง่ประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่นก าหนด 
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                2. ต าแหนง่ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ต าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานระดับฝุาย ระดับส่วน   
ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่นก าหนด 
                   3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
                     4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
 

                 ระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  ดังนี้.- 
 

                  1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                      (ก) ระดับต้น 
                      (ข) ระดับกลาง 
                      (ค) ระดับสูง 
 

                  2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                     (ก) ระดับต้น 
                     (ข) ระดับกลาง 
                     (ค) ระดับสูง 
 

                  3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  มี  4  ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติการ 
                      (ข) ระดับช านาญการ 
                      (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
                      (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 

                  4.  ต าแหน่งประเภททั่วไป  มี  3  ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
                      (ข) ระดับช านาญงาน 
                      (ค) ระดับอาวุโส 
 
 

3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

        หลักการค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

           1) การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างานวิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                  1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริง
และน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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                  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
 2) การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน 

ที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือ
จ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงาน
กับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง  ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการ
ค านวณแบบนี้ คือ 

                   2.1)  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่     
                   2.2)  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่ 

สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา   
       เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุก
ส่วนราชการ  จึงได้น าปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับเวลาที่
ใช้ไปทั้งหมด เพ่ือเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานเทศบาลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี ว่ามีเวลา
ปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาทีต่อปี  ดังนี้.- 
สรุปความต้องการอัตราก าลังทีมี่ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566 ดังนี้. 
 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาที 

จ านวนที่
ต้องการ (คน) 

จ านวนที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน (คน) 

ค านวณเป็นอัตราก าลัง 
ที่ต้องการเพิ่มขึ้น  

ปี 64-66 
1 ปลัดเทศบาล 116,445 1.41 1 คงอยู่เท่าเดิม 
รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 1.41 1 คงอยู่เท่าเดิมไม่เพิ่ม 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาที 

จ านวนที่ต้องการ 
(คน) 

จ านวนที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน (คน) 

ค านวณเป็นอัตราก าลัง 
ที่ต้องการเพ่ิมขึ้น  

ปี 64-66 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 87,150 1.05 1 ก าหนดใหม่ 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 1.05 1 ก าหนดใหม่ 
*  รายละเอียดการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นแนบท้ายภาคผนวก 
                   จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของต าแหน่งบริหาร ทต.หงส์หิน  มีความต้องการอัตราก าลังอยู่
ที่  1.41  คน  ซึ่งพอดีกับจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่ 1  คน ดังนั้น ปริมาณงานและบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ตามความต้องการอัตราก าลังมีความต้องการ
อัตราก าลัง ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี และมีการปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นมา โดยมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
ต าแหน่ง  มีความต้องการอัตราก าลังอยู่ที่ 1.05  ซึ่งปรับโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ(ฉบับใหม่)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 ต่อไป 

 

ส านักปลัด 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง เวลาทั้งหมดต่อปี

82,800 นาที 
จ านวนที่

ต้องการ (คน) 
จ านวนที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน (คน) 

ค านวณเป็นอัตราก าลังที่
ต้องการเพ่ิมขึ้น 

ปี 64-66 
1 หัวหน้าส านักปลัด 142,770 1.66 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 หัวหน้าฝุายอ านวยการ 98,532 1.19 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 87,180 1.05 - ว่าง 
4.. หัวหน้าฝุายปูองกันฯ 94,392 1.14 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5. หัวหน้าฝุายปกครอง 91,080 1.10 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 88,596 1.07 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 นิติกร 87,900 1.06 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 87,180 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 นักวิชาการศึกษา  (2  คน) 160,900 1.92 2 คงอยู่เท่าเดิม 
10 นักทรัพยากรบุคคล 87,150 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
11 นักพัฒนาชุมชน 87,150 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
12 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาฯ 66,960 0.81 1 คงอยู่เท่าเดิม 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 88,596 1.07 1 คงอยู่เท่าเดิม 
14 นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ้างประจ า) 87,180 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
14 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 87,180 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
15 ครูผู้ดูแลเด็ก (4 คน) 397,800 3.04 4 คงอยู่เท่าเดิม 
16 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 80,450 0.96 1 คงอยู่เท่าเดิม 
19 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 76,850 0.93 1 คงอยู่เท่าเดิม 
20 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 82,530 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
21 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (5  คน) 397,800 3.04 5 คงอยู่เท่าเดิม 
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 66,960 0.81 - ว่าง 
23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (2 คน) 133,920 1.62 2 คงอยู่เท่าเดิม 
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24 คนงานทั่วไป 133,900 1.62 2 คงอยู่เท่าเดิม 
25 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 133,920 1.62 2 คงอยู่เท่าเดิม 
26 พนักงานขับรถยนต์ 66,960 0.81 1 คงอยู่เท่าเดิม 
รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 32.72 34 คงอยู่เท่าเดิมไม่เพิ่ม 
            จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของส านักปลัด  มีความต้องการอัตราก าลังอยู่ที่  32.72   คน  ซึ่งจ านวน
อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่  34  คน ถ้ารวมจ้างเหมาอีก 6 คน รวมทั้งหมด  40  คน ซึ่งจากการส ารวจสถิติปริมาณงานที่
เกิดขึ้นอาจจะน้อยกว่าจ านวนบุคลากรที่มีอยู่  แต่เนื่องจากมีปริมาณงานบางงานที่บางต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ หากเราก าหนดเพ่ิม   จะท าให้ปริมาณงานซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น ปริมาณงานและบุคลากรในส านักปลัด สามารถปฏิบัตภิารกิจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังทีม่ีอยู่ตามความต้องการอัตราก าลังมีความต้องการ
อัตราก าลัง ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566  ต่อไป 

กองคลัง 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาท ี

จ านวน 
ที่ต้องการ  (คน) 

จ านวนที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน (คน) 

ค านวณเป็นอัตราก าลัง
ที่ต้องการเพิ่มขึ้น 

1 ผู้อ านวยการกองคลัง 86,360 1.04 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 83,890 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 หัวหน้าฝุายพฒันารายได ้ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 เจ้าพนักงานพัสด ุ 82,140 0.99 - ว่างเดิม 
6 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสด ุ 78,749 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
10 ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 9.89 9 คงอยู่เท่าเดิมไม่เพิ่ม 

             จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองคลัง  มีความตอ้งการอัตราก าลัง อยู่ที่  9.89   คน ซึ่งกองคลังมจี านวน
อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่  9  คน ถ้ารวมจ้างเหมาอีก 2 คน รวมเป็น 11 คนตามจ านวนที่ต้องการ ดังนั้น ปริมาณงาน
และบุคลากรในกองคลังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่  
กองช่าง 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อ
ปี82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ (คน) 

จ านวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน (คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่ต้องการ

เพิ่มขึ้น 
1 ผู้อ านวยการกองช่าง 86,360 1.04 - ว่างเดิม 
2 หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 83,890 1.01 - ว่างเดิม 
3 หัวหน้าฝุายการโยธา 83,890 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 เจ้าพนักงานธุรการ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 พนักงานจดมาตรวัดน้ า 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
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8 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 พนักงานสูบน้ า 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
10 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 78,560 0.95 1 คงอยู่เท่าเดิม 
11 คนงานทั่วไป 133,920 1.62 2 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 11.41 10 คงอยู่เท่าเดิมไม่เพ่ิม 
 
 

จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองช่าง  มีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 11.41   
คน  ซึ่งกองช่างมีจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน  10 คน ถ้ารวมจ้างเหมาอีก 1 คน รวมทั้งหมด  11  คน 
โดยเทียบปริมาณงานแล้วเหมาะสมกับบุคลากรในกองช่างแล้ว ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อ
ปี82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ (คน) 

จ านวนที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน(คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่ต้องการ

เพิ่มขึ้น 
1 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 93,420 1.13 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 90,720 1.10 - ว่างเดิม 
3 หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข 86,400 1.04 - ว่างเดิม 
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (2คน) 164,280 1.98 2 คงอยู่เท่าเดิม 
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 82,140 0.99 1 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 6.24 4 คงอยู่เท่าเดิมไม่เพ่ิม 
 
 

  จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความต้องการอัตราก าลัง 
อยู่ที ่6.24  คน จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่  4  คน  มีจ้างเหมาบริการ  2  คน  รวมทั้งสิ้น  6  คน  โดย
เทียบปริมาณงานแล้วเหมาะสมกับบุคลากรในกองสาธารณสุขฯแล้ว ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
                  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณา 

3.6.1  เรื่องพ้ืนที ่ 
เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผล

ต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นตามมาโดยแต่ละส่วนงานจะต้องประกอบด้วย  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ, หัวหน้าฝุาย งาน
ธุรการ งานกฎหมาย  และบริหารทั่วไปในส่วนราชการ นั้น  ๆ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด ในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุนการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน  ปกปูอง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
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องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเทศบาลจะต้องมีการวางแผนการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับปริมาณงานและแก้ไขปัญหาทุกปัญหา
และรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านตามสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน ให้เกิดแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝุาย รู้รัก เสียสละ สามัคคี รู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรในระบบ
ประชารัฐ 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  
        พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลาราชการและการนับเวลาราชการ
ส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น     การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 
16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยายน 2556    และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2500   ในวันที่ 1 ตุลาคม  2556 ส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น 
จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงท าให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี   ประเด็นเรื่องการ
เกษียณอายุราชการ เทศบาลต าบลหงส์หิน  มีพนักงานส่วนเทศบาลส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อยอายุราชการไม่ถึง 25 ปี   ดังนั้น 
ในองค์กรต้องมีการพิจารณาวางแผนการปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมและวางแผนทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ออกไปในอนาคต เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์
ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
                        ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ     ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ เป็น
กระบวนการขององค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ 
ขององค์กร ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการของหน่วยงาน    ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรได้ และสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ
จากผู้มีส่วนได้เสีย  และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กรได้ โดยอาจเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การส ารวจ โทรศัพท์ ซึ่ง
มุมมองต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

   3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  
เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  จ านวน  27 อัตรา   พนักงานครู    4   

อัตรา   ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2  อัตรา   พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  23   อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  9อัตรา  
รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน  65  อัตรา  ท าให้ไม่สามารถก าหนดต าแหน่งต่างๆ    เพ่ิมใหม่ได้ตาม
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านอ่ืน  ๆนอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้แก้ปัญหาของ
ประชาชนในเขตต าบลหงส์หิน  ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ขึ้น  โดยให้สอดคล้อง
กับภารกิจและอ านาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น   ซึ่งหาก 
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เปรียบเทียบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลหงส์หิน กับ เทศบาลต าบลเวียงลอ    เนื่องจาก
อยู่ในกลุ่ม  เทศบาล  และขนาดเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลหงส์หิน  มีการก าหนดจ านวนบุคลากรในภาพรวมกัน
เท่ากัน ดังนี้.-  

 
 
 

รายการ เทศบาลต าบลเวียงลอ เทศบาลต าบลหงส์หิน 
โครงสร้างส่วนราชการ จ านวน 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษาฯ 
5. กองสาธารณสุขฯ 

จ านวน 4 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

จ านวนพนักงานเทศบาล จ านวน 27 อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัดจ านวน 11 อัตรา 
2. กองคลังจ านวน 6 อัตรา 
3. กองช่างจ านวน 5 อัตรา 
4. กองการศึกษาฯจ านวน 4 อัตรา 
5. กองสาธารณสุขฯจ านวน 1 อัตรา 

จ านวน 27 อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัด จ านวน 14 อัตรา 
2. กองคลังจ านวน 5 อัตรา 
3. กองช่างจ านวน 4 อัตรา 
4. กองสาธารณสุข 3 อัตรา 

จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
1. กองช่าง  2  อัตรา 

จ านวน  2  อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัด  1  อัตรา 
2. กองช่าง     1  อัตรา 

จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 23 อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัด จ านวน 3 อัตรา 
2. กองคลัง   จ านวน 4  อัตรา 

3. กองช่างจ านวน 1 อัตรา 
4. กองการศึกษาฯจ านวน 14 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ จ านวน 2 อัตรา 

จ านวน 23 อัตรา ดังนี้ 
 1. ส านักปลัด จ านวน 12 อัตรา 

 2. กองคลังจ านวน 5 อัตรา 
 3. กองช่างจ านวน 3 อัตรา 
 4. กองสาธารณสุข 3 อัตรา 

จ านวนพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 15 อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัดจ านวน 9  อัตรา 

    2.  กองช่างจ านวน    5  อัตรา 
    3.  กองการศึกษา     1   อัตรา 

จ านวน  9  อัตรา ดังนี้ 
1. ส านักปลัด จ านวน 5 อัตรา 

   2. กองช่าง    จ านวน 4 อัตรา 
 

ครู จ านวน 7 อัตรา    
 

- 

ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา จ านวน 4 อัตรา   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
48,000,000 บาท 48,500,000  บาท 
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ข้อมูลตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566 
เทศบาลต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

        จากการเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราชการ อัตราก าลัง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบล
หงส์หินกับเทศบาลต าบลเวียงลอ ซึ่งเป็นเทศบาลประเภทเดียวกันทีอ่ยู่ในพ้ืนใกล้เคียง จึงมีข้อเปรียบเทียบตามกราฟ ดังนี ้

                   

1.ด้านโครงสร้างส่วนราชการ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงลอ มีโครงสร้างส่วน
ราชการ 5 ส่วนราชการ  ส่วนเทศบาลต าบลหงส์หิน มี 4 ส่วนราชการ  เนื่องจากงานการศึกษาของเทศบาล
ต าบลหงส์หินอยู่ในฝุายอ านวยการ  ส านักปลัด 
 
                        

25 
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2. ด้านกรอบอัตราก าลัง จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้ง สองแห่ง มี
อัตราก าลังเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก  

 

       

                      3. ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลหงส์หินได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใกล้เคียงกับเทศบาลต าบลเวียงลอ เนื่องจากเทศบาลต าบลหงส์หินกับเทศบาลต าบลเวียงลอ 
ได้ประมาณการรายรับจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่ านมาเป็นตัวก าหนดที่จะตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป                 

 

           3.8   มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
“ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา

อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  “ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 

ด าเนินการเอง หรืออาจมอบให้เทศบาลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการหรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ 
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  

 
 
 

48,500,000 

48,000,000 
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          (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

 ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายที่
เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร” 

   เทศบาลต าบลหงส์หิน พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะ
หลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 และพิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในเทศบาลต าบล

หงส์หิน เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 

 จากการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ซึ่งได้น าเอาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2  และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2
เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยการจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการก าหนดปัญหา  ความ
ต้องการร่วมกันของประชาชนทุกภาคชั้น  โดยน าเอาความคิดของทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลทุกระดับ  มา
สังเคราะห์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบให้เกิดเป็น “ความต้องการร่วม”  ที่ประชาชนยอมรับร่วมกัน  
โดยค านึงถึงภาครวมการพัฒนาที่ผ่านมา  สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเทศบาล  เพ่ือน าไปสู่ต าบลที่พึงประสงค์ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีให้เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล ตามกรอบแนวคิดยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  ในทุกมติอย่างเป็นองค์รวม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ  อันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เป็น
ศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 

ผลการประเมินการพัฒนาของเทศบาลต าบลหงส์หิน  ที่ผ่านมาจะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาได ้
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังขาดบางส่วนที่ยังต้องการพัฒนาต่อไปอีก  สภาพปัญหาสังคมในตอนนี้
ยังประสบปัญหาอยู่  เช่น  ปัญหาศีลธรรม  ยาเสพติด  ปัญหาความยากจน  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ก.ปัญหาด้านต่าง ๆ 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑)  ปัญหาการคมนาคมภายในเขตเทศบาล  ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
๒) ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซม บ ารุงรักษายังไม่ทั่วถึง 
๓) การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 

 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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๔) สถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างให้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอยู่ในพื้นที่เขตปุาสงวน

แห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ ปุาอนุรักษ์ ซึ่งยากต่อการด าเนินโครงการ 
๕) ระบบประปาในเขตเทศบาลยังไม่สนองต่อความต้องการของชุมชนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
๖) การติดตั้งโทรศัพท์ (โทรศัพท์บ้านและสาธารณะ) ยังไม่เพียงพอ 

๒  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร 
๑)  ปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีที่ท ากินเพียงพอ 
๒) การท าการเกษตรในฤดูแล้งของเกษตรกรมีน้อยมากเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าและปริมาณน้ าไม่

เพียงพอ 
๓) การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือน พาณิชย์ และ

การตลาดยังขาดความเชื่อมโยง 
๔) ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูง 
๕) สภาพของดินเสื่อมคุณภาพ 
๖) การปลูกพืชบางชนิดไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
๗) สภาพพ้ืนที่ท าการเกษตรยังไม่มีการวางแผนที่เหมาะสม (การจัดรูปที่ดิน) 
๘)   เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็นท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

        สุขภาพ 
การลงทุน 
๑) เงนิทุนหมุนเวียนสนับสนุนการประกอบการไม่เพียงพอ 
๒) การไม่มีงานท าหลังฤดูเก็บเก่ียว 
๓) แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้อยฝีมือและขาดความรู้ 

การพาณิชย์ 
๑) ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา 

คุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
๒) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 
๓) ไม่มีตลาดกลางเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 
การท่องเที่ยว 
๑) แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 
๒) ไม่มีศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวที่ครบวงจร 
๓) การคมนาคมไม่สะดวก 
๔) ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวช ารุด 
๕) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่องและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลใน

เชิงรับ (ตั้งรับอยู่ ณ ที่ท าการ) 
๖) ระบบการบริการข้อมูลยังขาดความจูงใจและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในสถานที่อ่ืนๆ 
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การวางแผน 
๑) บุคลากรที่มีความช านาญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
๒) บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ ของกิจการที่ได้รับการ

ถ่ายโอน 

๓.ปัญหาด้านสังคม 
การศึกษา 

1) เด็กก่อนวัยเรียน นอกระบบโรงเรียน  ขาดความเสมอภาคและโอกาส เข้ารับบริการ
เตรียมความพร้อม  ขาดการจัดบริหารจัดการ  

2) โอกาสทางการศึกษาของเด็กไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสื่อการเรียน การสอนครู/
อาจารย์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ  และเอ้ือ
ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองหรือริเริ่มแนวคิดใหม่ 

4) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุดประชาชน 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรเผยแพร่ทางศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งเชิงปริมาณคุณภาพ 

และงบประมาณรวมทั้งการท านุบ ารุงยังไม่เป็นระบบ 
๒) ประชาชน เยาวชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่ามรดกทาง 

              วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓) ไม่มีศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ของเทศบาลส าหรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

 
 สุขภาพอนามัย 

๑) ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการปูองกันโรค  และขาดการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
๒) ประชาชน เยาวชน ให้ความสนใจในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพน้อย 
๓) ขาดอุปกรณ์ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
๔) สถานีอนามัยให้การบริการยังไม่ทั่วถึงแก่ประชาชนเท่าที่ควร 
๕) ระบบข้อมูลข่าวสารขาดการเชื่อมโยง 

 
สวัสดิการสังคม 
๑) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง

ทั่วถึง  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒) การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยท าให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทาง

การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 
๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย    

และความปลอดภัยของประชาชนล้าสมัย และไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 

๔) บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
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 การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ข้าราชการและประชาชนยังมีความตระหนักและจิตส านึก การมีส่วนร่วมในการปูองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบน้อย 
๒) ประชาชนขาดการเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การคุ้มครองผู้บริโภค 

๑) ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า 

 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑)  ขาดความต่อเนื่องของการปูองกันและปราบปราบยาเสพติด 
๒) ยาเสพติดยังไม่หมดไปจากพ้ืนที่ 

 ด้านสิทธิเด็กและสตรี 
๑)  การถูกละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
๒) มีแหล่งเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อเด็กและสตรี 

๔  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  ๑) ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
๓) ขาดการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ อปท. 
๔) เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานมากและมีจ านวนไม่เพียงพอกับความ               

ต้องการใช้งาน 
๕) ส านักงานคับแคบ  บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 

๕.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ ตื้นเขิน เน่าเสีย 
๒) การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ/และวัชพืชตามไหล่ทาง/ปัญหาความสะอาด 
๓) ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนราษฎร โดยไม่มีการบ าบัด 
๕) การใช้สารเคมีในการเกษตรท าให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่แหล่งน้ า 

  ข. การวิเคราะห์ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลหงส์หิน 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหงส์หินที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ถนน แหล่งน้ าก็ดี ซึ่งโดยสภาพความเป็นจริงแล้วเรื่องต่างๆ 
เหล่านี้ยังเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอยู่ สังเกตจากการที่ได้ออกไปจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่
หมู่บ้าน ที่ผ่านมาส่วนมากความต้องการของประชาชนที่จะให้  เทศบาลด าเนินการนั้น ก็คือเรื่องการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นล าดับแรก การส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา (อุปกรณ์การ
เรียนการสอน) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นล าดับรองลงมาตามล าดับ 
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  แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลหงส์หิน ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ไปมากแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ยังจะต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกจ านวนหนึ่ง ทั้งนี้   ก็สืบเนื่องจากงบประมาณที่มีจ ากัด  
ในขณะที่โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากในแต่ละโครงการ นอกจาก
โครงการที่จะต้องก่อสร้างใหม่แล้วยังมีโครงการที่จะต้องบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้อง
น าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาด้วย 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ถึงแม้ว่าปัญหาในล าดับแรกของการพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน คือ การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานก็ตาม แต่มิได้หมายความว่าเทศบาลต าบลหงส์หินจะต้องน าเอางบประมาณไปด าเนินการ
เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น ที่ผ่านมาได้มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนก็ยังมีอยู่แต่ ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ เสริมโครงการที่
ชุมชนท าอยู่แล้ว   โดยที่เทศบาลไม่ได้ด าเนินการเองทั้งหมด 
 
  ปัญหาในด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ การไม่มีอาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว ปัญหาการไม่มีความรู้ในเรื่องการแปรรูป การตลาด การไม่มีเงินหมุนเวียน และอีกหลายปัญหาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้าน ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะด าเนินการโดยส่วนราชการ
ต่างๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยที่เทศบาลมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก  
  โครงการการส่งเสริมอาชีพที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ด าเนินการไว้นั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน หรือเป็นโครงการที่ไม่เกิดจากการ
รวมกลุ่มของประชาชนอย่างแท้จริง และการรวมกลุ่มนั้นส่วนมากจะเน้นทางด้านเศรษฐกิจคือ เอาเงินหรือ
ก าไรเป็นตัวตั้งในการด าเนินงาน สินค้าที่ผลิตออกมามีปัญหาในเรื่องของการตลาด การน าสินค้าไปจ าหน่ายซึ่ง
ไม่สามารถที่จะต่อสู้แข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าของเอกชนได้แทนที่จะผลิตออกมาเพ่ือใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มของ
ตนเอง และประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ได้บริโภคก่อน ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายที่เหลือ จึงค่อยขยายตลาดออกไปยัง
ชุมชนอ่ืนเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
  อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ความต่อเนื่องของโครงการที่ผ่านมาจากการจัดท าโครงการด้านอาชีพไม่
ค่อยมีความต่อเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลโครงการท าให้การพัฒนาของกลุ่มอาชีพด้านวิชาการ ด้าน
การบริหารงานของกลุ่ม การพัฒนาการผลิต ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรหรือไม่ก็ยุบเลิกไปท าให้งบประมาณสูญ
เปล่า 

๓.การพัฒนาด้านสังคม 
  การพัฒนาทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ท าให้คนในสังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเป็น
สังคม ที่มีคุณภาพ  ที่ผ่านมาเทศบาล ได้ด าเนินการพัฒนาในด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการจัดหา
วัสดุเครื่องครัว เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องขยายเสียงของชุมชน ส่วนในด้านของการศึกษาก็จะเน้นการสนับสนุน
ในรูป การส่งเสริมอาชีพนักเรียน  การสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการจัดกิจกรรมของโรงเรียน / สถานศึกษา 
เช่น ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน , กีฬาชุมชน / หมู่บ้าน ซึ่งเรื่องเหล่านี้หมู่บ้าน / ชุมชน ยังมี
ความต้องการให้ เทศบาลเข้าไปด าเนินการอยู่ 
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  ส าหรับในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ติดเชื้อเอดส์ การให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง อันมีสาเหตุมาจากเรื่องของงบประมาณที่จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ในรูปของเงินเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ ซึ่งเทศบาล  พึงจะได้รับการถ่ายโอนมาจาก
กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) จึงยังไม่มีการตั้งงบประมาณในการนี้ไว้ และคาดว่าในปีต่อไปเทศบาลจะต้อง
เตรียมการและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลกลุ่มนี้ตามศักยภาพ 
  อีกประการหนึ่ง ในเรื่องศูนย์การบริการแก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆ ในสังคม หรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่ 
  ในเรื่องของสุขภาพอนามัยนั้น  เทศบาลมีส่วนร่วมเข้าไปด าเนินการหรือจัดท าโครงการที่
เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่บ้าง อาทิ การปูองกันโรค เช่น การฉีดยาก าจัดยุง การ
รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปูองกันโรคเอดส์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ทั่วถงึและเพียงพอ รวมทั้งการจัดท าโครงการไม่ต่อเนื่อง 

๔.ด้านการเมือง  การบริหาร  
  การพัฒนาในด้านการเมืองการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ส่วน
ใหญ่จะเน้นในเรื่องของการจัดซื้อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน มากกว่าที่จะน าไปพัฒนาใน 
เรื่องของการฝึกอบรม การให้ความรู้ในเรื่องของการเมือง การปกครอง และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสัดส่วน
ของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในด้านนี้มีจ านวนมากพอสมควร เมื่อเทียบกับการพัฒนาในด้าน
อ่ืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เช่น ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมในด้านการเมือง    ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการบริหารงานการเมืองท้องถิ่น ยังไม่รู้ว่าการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร จึงท าให้การพัฒนาที่ผ่านมาเกิดจากผู้มีผลประโยชน์
เพียงไม่ก่ีคน 
  การพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารนั้นควรที่จะมีการพัฒนาคนเป็นล าดับแรก โครงการ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึง  
ความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานของ
หน่วยงาน  บริหารงานขององค์กร 

๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การจัดท าโครงการพัฒนาในด้านนี้ของเทศบาล ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การขุดลอกล าน้ าที่ตื้นเขิน การวางท่อระบายน้ าเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วม การปลูก
ปุาก็มีบ้างเล็กน้อย และโครงการในเรื่องของการฝึกอบรม เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ การ
คัดแยกขยะ เป็นต้น 
  ที่ผ่านมา ปัญหาส าคัญของเทศบาลในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขยะ
โดยเฉพาะเรื่องการไม่มีสถานที่ที่จะต้องน าไปก่อสร้างเพ่ือก าจัดขยะของเทศบาลดังนั้น สิ่งที่พอจะกระท าได้
ในตอนนี้ก็คือการรณรงค์สร้างจิตส านึกและการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของการที่
จะต้องมีสถานที่เพ่ือก าจัดขยะของชุมชน    และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี 
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ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้ก าหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนซึ่งครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา  สนับสนุนส่งเสริม  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน   
การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่โดยใช้ จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคาม ในพ้ืนที่ ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก  ภารกิจรอง   เทศบาลก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการ
วิเคราะห์ภารกิจด้านต่าง ๆ และได้ก าหนดแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหาความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
ความต้องการของประชาชน  โดยก าหนดภารกิจของเทศบาล เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวก าหนด 
อยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
๑)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า   
๓) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   
๔) ให้มีโรงฆ่าสัตว์   
๕) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม   
๖) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
๗) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า   
๘) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า   
๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ   
๑๐) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
๑๑) การสาธารณูปการ   
๑๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   
๑๓) การผังเมือง   
๑๔) การควบคุมอาคาร   

๕.๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
๑) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ   
๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
๓) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ   
๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้   
๕) การจัดการศึกษา   
๖) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ )) 
๗) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    
๘) การส่งเสริมกีฬา    
๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที ่
เกี่ยวข้องดังนี ้

๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
๓) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
๔) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
๖) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
๘) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๕.๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที ่

เกี่ยวข้องดังนี ้
๑) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
๓) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
๔) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  

๕.๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  

๒) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
๓) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที ่

เกี่ยวข้องดังนี ้
๑) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
๒) การจัดการศึกษา 
๓) การส่งเสริมกีฬา  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๔) การจัดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม 
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๕.๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) ประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๔) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าที่เทศบาล ได้น าวิเคราะห์จุดอ่อนจุด

แข็ง  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาล 

ก. จุดแข็ง  (Strength) 
๑) อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

แท้จริง 
๒) มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง  มีความ คล่องตัวในการ

ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น  
๓) มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรได้ทันท่วงที 
๔) มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น     
๕) สามารถออกกฎหมาย (ตามข้อบังคับ , ข้อบัญญัติ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 
๖) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  มี

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
๗) เทศบาลต าบลหงส์หิน เป็นภูมินิเวศน์เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  และน่า

ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 

ข. จุดอ่อน  (Weakness) 
๑) นักการเมืองท้องถิ่นยังมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่   จิตส านึก และความ

กระตือรือร้น ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
๒)   ความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติของบุคลากร   
๓)   ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ของบุคลากร   
๔)   เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อการพัฒนามีไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ 
๕)   การประสานงาน  การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นมีน้อย 
๖)  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรม  และมีรายได้ต่ า 

  ๗)  เทศบาลต าบลหงส์หิน ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๘)  งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
๙)   ปัญหาหนี้สิน และการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๑๐)   มีปัญหาการรุกล้ าและท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปุาไม้ 
๑๑)   เกษตรกรขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร  การตลาด 
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ค. โอกาส  (Opportunity) 
๑) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีนโยบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานในการพัฒนา โดยให้ท้องถิ่น  
    ด าเนินการและให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมากข้ึน 

๒) รัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงสู่กับท้องถิ่นมากข้ึน 
๓) รัฐบาลมีนโยบายผลักดันและให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  “  กลุ่มล้านนา  ซึ่ง

มีจังหวัดพะเยาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
๔) รฐับาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอด

วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

ง. ข้อจ ากัด / อุปสรรค  (Threat) 
๑) ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน 
๒) แนวเขตพ้ืนที่ของ อปท.ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในทางด้านการพัฒนาด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
๓) พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่เขตปุางวนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
๔) มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
๕) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๖) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น 
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จากการวิเคราะห์ ในภารกิจ ตามข้อ ๕  เทศบาลต าบลหงส์หินแล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรอง 
ที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ได้แก่ 

ก. ภารกิจหลัก 
๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๔) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
๖) เทศพาณิชย์  
๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
๘) การสาธารณูปการ  
๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
๑๐) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
๑๑) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
๑๒) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
๑๓) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
๑๔) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
๑๕) การส่งเสริมกีฬา   
๑๖) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๑๗) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
๑๘) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
๑๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
๒๐) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
๒๑) การจดัการศึกษา  

                          ๒๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๒๒) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๒๓) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
๒๔) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
๒๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๒๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรองที่เทศบาลต าบลหงส์หินจะด าเนินการ 
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๒๗) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  

๒๘) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
๒๙) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
๓๐) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

ข. ภารกิจรอง 
๑) ให้มีตลาด   
๒) การจัดให้มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ  
๓) การผังเมือง  
๔) การควบคุมอาคาร  
๕) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
๖)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
๗) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
๙) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
๑๐) การจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๑๒) การขนส่งและการวิศวกรรม  
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 เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5 ส่วนราชการ ได้แก่  
1) ส านักปลัด 
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
5) หน่วยตรวจสอบภายใน 

                                   เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังเดิม โดยแยกเป็นข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 
27 อัตรา พนักงานครูเทศบาล  4  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  2  อัตรา   พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 23 
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  9  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน    65 อัตรา ดังนั้น
เทศบาลต าบลหงส์หิน จึงได้วิเคราะห์การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานเทศบาล ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ดังนี้ 
จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่แล้วตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน  1  อัตรา 
                               หน่วยตรวจสอบภายใน  

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน  1  อัตรา 
 
 

                         ส านักปลัด  

1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จ านวน  5  อัตรา 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) จ านวน  1  อัตรา 
3. นิติกร (ชก.) จ านวน  1  อัตรา 
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) จ านวน  1  อัตรา 
5. นักพัฒนาชุมชน   (ปก.) จ านวน  1  อัตรา 
6. นักจัดการทะเบียนและบัตร (ชก.) จ านวน  1  อัตรา 
7. นักวิชาการศึกษา (ชก.)  จ านวน  2  อัตรา 
8. เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ชง.) จ านวน  1  อัตรา 
9. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) จ านวน  1  อัตรา 

 ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา 
1. นักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (คุณวุฒิ)  จ านวน  2  อัตรา 
4. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง
อัตราก าลัง 
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          เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในส านักปลัดแล้ว พบว่า
ปริมาณงานและบุคลากร สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอ
ก าหนดต าแหน่งใดอีก 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

     
               เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในกองคลังแล้ว พบว่าปริมาณ
งานและบุคลากร สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งใดอีก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

                           เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในกองช่างแล้ว พบว่า
ปริมาณงานและบุคลากร สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็น 
 การประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนด
ต าแหน่งใดอีก 

1. นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) จ านวน  3  อัตรา 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)                             จ านวน  1  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                                      จ านวน  1  อัตรา 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)                             จ านวน  1  อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(คุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 

1. นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) จ านวน  3  อัตรา 
2. เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง.) จ านวน  1  อัตรา 

 ลูกจ้างประจ า  
1. พนักงานจดมาตรวัดน้ า  จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 
3. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (คุณวุฒิ) จ านวน  1  อัตรา 

 พนักงานจ้างท่ัวไป  
1. คนงานทั่วไป                                                     จ านวน  2  อัตรา 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 
3. พนักงานสูบน้ า                                                    จ านวน  1  อัตรา 
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                                       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่าปริมาณงานและบุคลากร สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งใดอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ระดับต้น)   จ านวน  3  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา 

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน  2  อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  อัตรา 
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  จากการที่เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่ จะด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบลหงส์หินจึงก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และเทศบาล
พิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป  ดังนี้ 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่  หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล   
๑.๑. ฝ่ายอ านวยการ 

            -  งานบริหารงานท่ัวไป 
            -  งานการเจ้าหน้าท่ี 
            -  งานการศึกษา  ประเพณี  ศาสนา 
               และวัฒนธรรม 
     1.2  ฝ่ายธุรการ 
            -  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
            -  งานเลขานุการ 
            -  งานรัฐพิธี 
            -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            -  งานจัดท างบประมาณ 
             
 

1.3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
            -  งานรักษาความสงบ 
            -  งานปูองกันและบรรเทา 
               สาธารณภัย 
           -  งานสังคมสงเคราะห์ 
           -  งานพัฒนาสังคม 
         

1.4  ฝ่ายปกครอง 
            -  งานทะเบียนราษฎร 
            -  งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
            -  งานนิติการ 
            -  งานกิจการสภา 

 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล   
๑.๑. ฝ่ายอ านวยการ 

            -  งานบริหารงานท่ัวไป 
            -  งานการเจ้าหน้าท่ี 
            -  งานการศึกษา  ประเพณี  ศาสนา 
               และวัฒนธรรม 
1.2  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            -  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
            -  งานเลขานุการ 
            -  งานรัฐพิธี 
            -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            -  งานจัดท างบประมาณ 
             
 

1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            -  งานรักษาความสงบ 
            -  งานปูองกันและบรรเทา 
               สาธารณภัย 
           -  งานสังคมสงเคราะห์ 
           -  งานพัฒนาสังคม 
             

1.4  ฝ่ายปกครอง 
            -  งานทะเบียนราษฎร 
            -  งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
            -  งานนิติการ 
            -  งานกิจการสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อฝ่ายให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ 
* ก าหนดฝ่ายใหม่ตามมติ 
ก . ท . จ . พ ะ เ ย า  ค รั้ ง ที่  
2/2560 เมื่ อวันที่  23 
ก.พ.60  
 
 
เปลี่ยนชื่อฝ่ายให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ 
* ก าหนดฝ่ายใหม่ตามมติ 
ก . ท . จ . พ ะ เ ย า  ค รั้ ง ที่  
2/2560 เมื่ อวันที่  23 
ก.พ.60  
 

 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 
2.  กองคลัง 2.  กองคลัง  
 2.1  ฝาุยพัฒนารายได ้  2.1  ฝาุยพัฒนารายได ้  
        -  งานพัฒนารายได ้         -  งานพัฒนารายได ้  
        -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์         -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์  
        -  งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน  
        -  งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบยีน         -  งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบยีน  
           ทรัพย์สิน            ทรัพย์สิน  
        -  งานการพัสดุและทรัพยส์นิ         -  งานการพัสดุและทรัพยส์นิ  
 2.2  ฝาุยบรหิารงานคลัง  2.2  ฝาุยบรหิารงานคลัง  
        -  งานธุรการ         -  งานธุรการ  
        -  งานการเงินและบญัช ี         -  งานการเงินและบญัช ี  
        -  งานสถิติการคลัง         -  งานสถิติการคลัง  
        -  งานระเบียบการคลัง         -  งานระเบียบการคลัง  
3.  กองช่าง 3.  กองช่าง  
 3.1  ฝาุยแบบแผนและก่อสร้าง  3.1  ฝาุยแบบแผนและก่อสร้าง  
        -  งานธุรการ         -  งานธุรการ  
        -  งานวิศวกรรม         -  งานวิศวกรรม  
        -  งานสถาปัตยกรรม         -  งานสถาปัตยกรรม  
        -  งานผังเมือง 

       -  งานควบคุมอาคาร 
        -  งานผังเมือง 

       -  งานควบคุมอาคาร 
 

 3.2  ฝาุยการโยธา  3.2  ฝาุยการโยธา  
        -  งานสาธารณูปโภค         -  งานสาธารณูปโภค  
        -  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟูาสาธารณะ         -  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟูาสาธารณะ  
        -  งานสวนสาธารณะ 

      -  งานส ารวจและแผนท่ี 
        -  งานสวนสาธารณะ 

      -  งานส ารวจและแผนท่ี 
 

4.  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 4.  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  
    4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข     4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
           -  งานธุรการ            -  งานธุรการ  
           -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม            -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
           -  งานวางแผนสาธารณสขุ 
           -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
           -  งานรักษาความสะอาด 
    4.2   ฝุายบริการสาธารณสุข 
           -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
           -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

           -  งานวางแผนสาธารณสขุ 
           -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
           -  งานรักษาความสะอาด 
    4.2 ฝุายบริการสาธารณสุข 
           -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
           -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 
 5.  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   -งานตรวจสอบเอกสารรับเงินทุกประเภท ปรับปรุง 
   -งานตรวจสอบภาษีท้ังภายในและภายนอก โครงสร้าง 
   -งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การแบ่ง 
   -งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เกีย่วข้อง ส่วนราช 
   -งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  

การบัญชี  การจัดเก็บรายได ้
การ 

   -งานตรวจสอบสอบพัสดุและการเก็บรักษา  
   -งานตรวจสอบทรัพยส์ินของเทศบาล  
   -งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล  
   -งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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๘.๒.การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

  เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างข้าง  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น  จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหงส์หิน  และ
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมา
บันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้   

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕64 –๒๕66  
เทศบาลต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3  ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- 1 1 1 - - - ก าหนดใหม ่

ส านักปลัดเทศบาล         
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายธรุการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

หัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - 
 

- - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

นักวิชาการศึกษา  (ชก.) 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
นิติกร  (ชก.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
นักจัดการงานบริหารงานทะเบียน 
และบัตร (ชก.) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 

เจ้าพนักงานธุรการ   (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  (ชง.) 

1 ๑ ๑ ๑ - - - มีคนครอง 

นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3  ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ครูผู้ดูแลเด็ก   4 4 4 4 - - - มีคนครอง 

ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 5 5 5 5 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสด ุ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

หัวหน้าฝุายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง.) 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3  ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ลูกจ้างประจ า         

พนักงานจดมาตรวดัน้ า 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 
พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม         
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสขุ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 2 2 2 - - - มีคนครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - มีคนครอง 

รวมพนักงานเทศบาล 65 66 66 66 - - -  
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(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจาก 
เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของ
อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1 เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
2 เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

  - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
  - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
  - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
  - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
  - เงินวิทยฐานะ 
  - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
 (2)  ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  คิดจากขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ้น  (ประมาณการขั้นต่ า  
คนละ  1  ขั้น ในแต่ละปี  กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง)  รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะ
ก าหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอ
ก าหนดหาร  2  คูณ  12 เดือน) 
 (3)  ภาระค่าใช้จ่ายรวม  คิดจาก (1) + (2)  ในแต่ละป ี
 (4)  รวมทั้งหมด 
 (5)  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้  15 % คิดจาก (4) ในแต่ละปี) 
 (6)  คิดจาก (4) + (5) 
 (7)  คิดจาก (6)  คูณ  100  หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์กรและการ
พัฒนาชาติ  การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็น
เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดู
งานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  

เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ค านึ งถึ งภารกิจ  อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมาย                   
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้จึงได้ก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 -2560              
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น า
และองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.1  ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม 

- กลยุทธ์ ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization 
Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท 

- กลยุทธ์ ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาค
บังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน า
และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้ม 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
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- กลยุทธ์ ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
และการติดตามสถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหงส์หิน จะด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลต าบล
หงส์หิน เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอด
จนถึงการขอรับค าแนะน า ปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 



  

75 
 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่
การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน
การให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนลดลงความซ้ าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือ
ตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
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13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของขา้ราชการ  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลหงส์หิน 
 
 เทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วน
ตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

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

 
ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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