1.หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง
และมาตรฐานของตาแหน่ ง ลงวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใดอยู่ในส่วนราชการใดจานวน
เท่าใด ให้ คานึงถึงภาระหน้ าที่ความรับ ผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ ของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล
จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานหรือลูกจ้างเทศบาล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด
๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ทจ.) เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 โดยมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนังกานจ้างสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้
การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเกิ ดความคล่ องตั ว ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและ
ประโยชน์ สูงสุ ดในการบริ หารงานบุ คคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเปูนประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนั กงานจ้ าง พร้ อมทั้ งให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นด าเนิ นการจั ดท าแผนอั ตราก าลั ง 3 ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บพนักงานจ้ าง (ฉบั บที่ 3) ลงวั นที่ 10
กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2544 และในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่ อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติ
เห็ นชอบประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล และกาหนดให้จัดทาแผนอัตรากาลั งของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังวิเคราะห์วางแผนการใช้กาลังคน
จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
จากหลั กการและเหตุผ ลดังกล่าว เทศบาลตาบลนาแก้ว จึง ได้จัดทาแผนอัตรากาลั ง ๓ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 ขึ้น

2. ความจาเป็นในการทาแผนอัตรากาลัง
1. การวางแผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งการก าหนดต าแหน่ ง และการปรั บ ระดั บ
ตาแหน่งต้องดาเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลัง
ล่วงหน้า 3 ปี
2. ต้องมีแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบ
แบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกาหนดอัตรากาลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน
โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกาลังคน)

๒
3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อ
ปูองกันปัญหาหน้าที่ซ้าซ้อน คนล้นงาน และกาลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน
4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง
หน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกาหนดตาแหน่ง และการปรับระดับตาแหน่ง

3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง
หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2. เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
3. เพื่อตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้ง
จานวน ระดับและสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.ท. กาหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่
ตรงกับตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดบ้างไหม
4. เพื่อเป็นการกาหนดกรอบอัตรากาลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) เทศบาล
ตาบลนาแก้วโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจากัด
กาลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่
5. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตาแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกาหนด
ตาแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
6. เป็นการจัดทารายละเอียดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ว่าตาแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทาให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตาแหน่ง การตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
7. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
8. เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง
โดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- กาหนดขึ้นตามความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตาแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตาแหน่ง
ที่กาหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิก
ตาแหน่ง
9. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กับการวางแผน
อัตรากาลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง โดยต้อง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทาบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้อง
ปรับปรุงอะไร

๓
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานบริการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
10. เพื่อให้เทศบาลตาบลนาแก้ว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้าซ้อน
11. เพื่อให้ เทศบาลตาบลนาแก้ว มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลั ง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
12. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ. จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
13. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลนาแก้ว
14. เพื่อให้เทศบาลตาบลนาแก้ว สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตาบชานิ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจ
หน้าทีม่ ีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
15. เพื่อให้เทศบาลตาบลนาแก้ว สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่งต่าง ๆ ภายในเทศบาล ควรคานึงถึงการกาหนดให้
มีจานวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของเทศบาล ในการวิเคราะห์จานวน
ตาแหน่ง จาเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะ
พิจารณาวิเคราะห์จานวนตาแหน่งในส่วนราชการใด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คือ
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการดาเนินงานของหน่วยงานที่จะ
กาหนดจานวนตาแหน่งให้
2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากาลังให้หน่วยงานที่จะกาหนดตาแหน่ง โดยจาเป็นต้อง
ทราบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกาหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผ ลและความจ าเป็นที่จะต้องมีตาแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้
อานาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการดาเนินงานตามกล
ยุ ทธ์ที่ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ เทศบาลตาบลนาแก้ว ในด้านใดหรือ ตามนโยบายของผู้ บริห าร งานเดิม มี
อะไรบ้างที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงลงได้ เช่น
การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
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4. เกณฑ์การคานวณจานวนตาแหน่งซึ่งส่วนราชการได้กาหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่จะ
กาหนดจานวนตาแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่
ต้องทา โดยคานวณมาตรฐานการทางานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถทางานในตาแหน่งได้มากน้อย
เพียงใด และภาระงานทั้งปีทจี่ ะมีจานวนเท่าใด เพื่อที่จะคานวณว่าใน 1 ปี ใช้จานวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น
และอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่คานวณไว้หรือไม่
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะกาหนดขึ้นใหม่เป็นรายตาแหน่ง ควรทราบก่อนว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented)
ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลัง มีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทาเพิ่มหรือไม่
จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวน
บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้าง
เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio
analysis) ประสิทธิภาพการทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคน
จากหน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกาลังเงิน
กาลังงบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็ น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศก็ ไ ม่ ค วรมอบให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ เช่ น งานทะเบี ย นที่ ดิ น การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก
ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
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2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้
รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจานา การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรี ยกค่าบริการ
จากประชาชน
3. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
4.กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ
5.กาหนดความต้อ งการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น โดยให้ หั ว หน้าส่ ว น
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อานาจหน้ า ที่ที่ ต้ องปฏิบั ติ อย่ า งแท้ จ ริ ง และต้ องค านึ ง ถึง โครงสร้ า งส่ ว นราชการ และจานวนข้ าราชการ
ลูกจ้างประจาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
6. กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อ ย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สภาพปัญหาของพื้นที่
เทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตาบลนาแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตาบลนาแก้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24
สิงหาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ปัจจุบันสานักงานเทศบาลตาบลนาแก้ว ตั้งอยู่
หมู่ที่ 9 บ้านนาแก้วน้อย มีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 43,750 ไร่ ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอโพนนาแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 40 กิโลเมตร มี
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ จานวน 14 หมู่บ้าน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มี
ระดับความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 160 –170 เมตร สภาพดินเป็นหินลูกรัง ในฤดูแล้งมักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ แหล่งน้าธรรมชาติมีน้อยและตื้นเขิน มีลาห้วยต้นน้า
2 สาย คือ ลาห้วยหลัวและลาห้วยลองน้อย
ที่ตั้ง
1) ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
2) ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลบ้านแปูน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และหนองหาร
3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร และหนองหาร
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ประชากร จากข้อมูลจากสานักบริหารทะเบียนอาเภอโพนนาแก้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
รวมประชากรทั้งสิ้น 11,132 คน ชาย 5,623 คน หญิง 5,509 คน จานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น
3,299 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 159.02 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้
จานวนประชากร (คน)
จานวน
ชื่อหมู่บ้าน
หมายเหตุ
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1
231
348
321
669
บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2
219
448
408
856
บ้านกลาง หมู่ที่ 3
303
543
503
1,046
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
308
487
447
934
บ้านหนองกระบอก หมู่ที่ 5
179
331
344
675
บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6
140
260
245
505
บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7
181
277
287
564
บ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่ 8
248
380
400
780
บ้านนาแก้วน้อย หมู่ที่ 9
216
349
365
714
บ้านกลางใหม่ หมู่ที่ 10
387
625
649
1,274
บ้านนาเดื่อน้อย หมู่ที่ 11
229
382
412
794
บ้านใหม่หนองกระบอก หมู่ 12
302
546
526
1,072
บ้านาแก้วเหนือ หมู่ที่ 13
207
342
325
667
บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ที่ 14
148
269
242
511
ทะเบียนบ้านกลาง *
1
36
35
71
รวม
3,266
5,575
5,475
11,050
* ทะเบียนบ้านกลาง หมายถึง ทะเบียนที่สานักทะเบียนจัดทาขึ้นสาหรับลงรายการ
บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ ทาให้กลายเป็นบุคคลตกหล่น ไม่อาจมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านปกติได้ จึงต้องนาชื่อบุคคลนั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพของประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทานา เลี้ยงสัตว์ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าวจะปลูกพืชผักต่างๆ เช่น ข้าวโพด บวบ พริก มะเขือเทศ พืชผักสวนครัวต่างๆ ประมาณร้อยละ 80
อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ ประมาณร้อยละ 1
อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ 15

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 6 แห่ง (ขยายการเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 4 แห่ง) ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,527 คน
2) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จ านวน 6 แห่ ง แยกเป็ น ศู น ย์ที่ ไ ด้รั บถ่ า ยโอนจาก
หน่วยงานอื่น จานวน 3 แห่ง ศูนย์ที่ ทต. นาแก้ว จัดตั้งเอง จานวน 3 แห่ง ปัจจุบันมีเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 271 คน
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3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่ที่บ้าน 14 แห่ง
4) ห้องสมุดประชาชน 2 แห่ง
4.1) กศน. อาเภอโพนนาแก้ว
4.2) วัดอินทรังสฤษฎิ์
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สานักสงฆ์ จานวน 14 แห่ง
3.3 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลของรัฐบาล จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 แห่ง ได้แก่
2.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใหม่หนองผือ
2.2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาแก้วน้อย
3.4 ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
1) ตู้ยามตารวจ จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ตู้ยามตารวจบ้านนาแก้ว และตู้
ยามตารวจบ้านเทพนิมิต
2) ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทต.นาแก้ว มีสมาชิก อปพร. 200 คน
3) หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 1 หน่วย (สมาชิก 15 คน)

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม มีเส้นทางสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก
1) ถนนลูกรัง ประมาณ 100 สาย
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่บ้าน ประมาณ 80 สาย
3) ถนนทางหลวงชนบทสายนาแก้ว - ดงน้อย ตัดผ่านประมาณ 6 กิโลเมตร
- มีถนนทางหลวงสาย สกลนคร - นครพนม ตัดผ่านพื้นที่ประมาณ 4 กิโลเมตร
- ถนนทางหลวงสายสกลนคร – ศรีสงคราม ตัดผ่านพื้นที่ประมาณ 3 กิโลเมตร
4.2 การโทรคมนาคม
- มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สาธารณะประจาตาบลครอบคลุมบริการ
ทุกหมู่บ้าน
4.3 การไฟฟ้า
- ทุกหมู่ที่บ้านมีไฟฟูาเข้าถึงทุกหลังคาเรือน ยกเว้น ครัวเรือนที่ได้แยกออกใหม่
และห่างจากหมู่บ้าน จึงยังไม่ได้รับการขยายไปให้ทั่วถึง
และครัวเรือนที่อยู่ทุ่งไร่ปลายนา ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
1) ลาน้า, ห้วย ที่สาคัญ จานวน 4 สาย ได้แก่
1.1) ห้วยลอง ตัดผ่านบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านนาแก้วน้อย หมู่ที่ 9
และบ้านนาแก้วเหนือ หมู่ที่ 13
1.2) ห้ วยลองน้อย ตัดผ่านบ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2
และบ้านนาเดื่อน้อย หมู่ที่ 11
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1.3) ห้ ว ยหลั ว ตัดผ่ านบ้านหนองกระบอก หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห นอง
กระบอก หมู่ที่ 12 บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7 และบ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่ 8
1.4) ห้วยม่วง ตัดผ่านบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11
2) บึง, หนอง จานวน 12 แห่ง
4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1) ฝาย
จานวน 25 แห่ง (ทต. สร้างเอง 20 แห่ง)
2) บ่อน้าตื้น
จานวน 22 แห่ง
3) บ่อโยก
จานวน 37 แห่ง
4) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา จานวน 1 แห่ง
5) ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 8 แห่ง (ขนาดใหญ่ 1 แห่ง)

5. การสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตาบลนาแก้ว ประจาปี 2557
5.1 สรุปสภาพทั่วไป
1) จานวนครัวเรือนที่สารวจได้ จานวน 2,189 ครัวเรือน
2) จานวนคนหรือสมาชิกในครัวเรือน จานวน 7,019 คน แยกเป็น เพศชาย
จานวน 3,397 คน เพศหญิง จานวน 3,622 คน
3) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
4) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
5) ระดับการศึกษาของคนในตาบล เรียงลาดับสูงสุด 3 ลาดับแรก ดังนี้
1. ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น)
3. มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
6) รายได้เฉลี่ย 44,469 บาทต่อคนต่อปี
7) รายรับจากบัญชีครัวเรือน 142,590 บาทต่อคนต่อปี (ส่วนใหญ่ไม่ลงข้อมูลที่
แท้จริง)
8) รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน 203,924 บาทต่อคนต่อปี
5.2 อาชีพของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง ณ วันสารวจ
จานวนประชากร (คน)
อาชีพ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ไม่มีอาชีพ
156
154
310
นักเรียน/นักศึกษา
743
800
1,543
ทานา
1,297
1,545
2,842
ทาไร่
1
1
2
ทาสวน
1
0
1
ประมง
0
1
1
ปศุสัตว์
0
0
0
รับราชการ
47
58
105
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8
7
15

คิดเป็น
ร้อยละ
4.42
21.98
40.49
0.03
0.01
0.01
0
1.50
0.21
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พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ หรือไม่ระบุ
รวมทั้งหมด

26
1,006
39
26
47
3,397

24
857
90
20
65
3,622

50
1,8863
129
46
112
7,019

5.3 จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง ณ วันสารวจ
จานวนประชากร (คน)
ช่วงอายุประชากร
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
น้อยกว่า 1 ปี
15
17
32
1 - 2 ปี
64
54
118
3 - 5 ปี
141
118
259
6 - 11 ปี
300
301
601
12 - 14 ปี
153
181
334
15 - 17 ปี
173
165
338
18 - 25 ปี
336
373
709
26 - 49 ปี
1,260
1,308
2,568
50 - 60 ปี
502
549
1,051
มากว่า 60 ปีขึ้นไป
453
556
1,009
รวมทั้งหมด
3,397
3,622
7,019

0.71
26.54
1.84
0.66
1.60
100.00
คิดเป็น
ร้อยละ
0.46
1.68
3.69
8.56
4.76
4.82
10.10
36.59
14.97
14.38
100.00

6. การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป้ ่วยเอดส์
ตารางแสดงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ 2557
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
บ้าน/หมู่ที่
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
(คน)
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1
73
20
1
บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2
92
30
5
บ้านกลาง หมู่ที่ 3
108
31
5
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
90
24
1
บ้านหนองกระบอก หมู่ที่ 5
88
24
1
บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6
44
9
บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7
57
14
2
บ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่ 8
97
22
2
บ้านนาแก้วน้อย หมู่ที่ 9
71
12
1
บ้านกลางใหม่ หมู่ที่ 10
121
42
9
บ้านนาเดื่อน้อย หมู่ที่ 11
66
25
-
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บ้านใหม่หนองกระบอก หมู่ที่ 12
บ้านนาแก้วเหนือ หมู่ที่ 13
บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ที่ 14
รวม

96
64
59
1,126

27
20
7
307

1
1
29

*ข้อมูลจากแผนงานสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลนาแก้ว ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลนาแก้ว
“ ทต.นาแก้ว เป็น ทต. เศรษฐกิจพอเพียงการคมนาคมทั่วถึง ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนเข้มแข็ง”
2. วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร
"จังหวัดนวัตกรรม ต้นแบบนาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)
1. พันธกิจของเทศบาลตาบลนาแก้ว
1.1 ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ มีความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1.2 การคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างตาบล ใช้การได้สะดวก ตลอดฤดูกาล มีการบริการการ
สื่อสารครบทุกหมู่บ้าน และไฟฟูามีใช้ทุกครัวเรือน
1.3 ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้านการศึกษา
ทุกระบบ เพื่อพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
1.4 มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ใช้ทาการเกษตรตลอดฤดูกาล
1.5 พัฒนาองค์กรชุมชน สู่การสร้างเครือข่ายองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย ทุกระดับ
1.6 อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพภายในชุมชน
2. พันธกิจของจังหวัดสกลนคร
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
พันธกิจที่ ๓ กากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัยทั่วถึงและเพียงพอ
2) สังคมปกติสุข ชุมชนเข้มแข็ง
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ
การส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน
การศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษและมีภูมิทัศน์สวยงาม
ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร

2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน
4. การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค
5. การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
6. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
7. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จัดให้มีและการบารุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวน สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์
2. การพัฒนาตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
4. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การบริการประชาชน
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบาบัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
8. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
9. การจัดหาและพัฒนารายได้
10. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
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11. การบริหารจัดการและการกาจัดขยะมูลฝอย
3. ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร
1. วิสัยทัศน์
“สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบนาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ
1) จัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้า และไฟฟูา
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น
3. เป้าหมายการพัฒนา
1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพื้นฟูอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ด้าน 16 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2) การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
3) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย
4) การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
1) การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
2) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
3) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๑๓
1) การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
3) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
1) การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2) การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่ คง
1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2) การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
3) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
4) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
5) กาหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ทุกระดับ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
1) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหาร การ
จัดการและพัฒนาได้อย่างทั่วถึง
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน โดยทุกหมู่บ้านต้องปลอดภัย
จากยาเสพติด
3) ปรับปรุงบริหารการจัดการที่ดีและอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
4) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการคุ้มครอง ดูแลรักษาโดยชุมชน
5) ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยหลักการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดาริ
รวมถึงโรงเรียนและหมู่บ้าน
6) ตามแนวถนน 2 ข้างทางร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ฯลฯ ตลอดเส้นทางตามแนว
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและให้วัดเป็นชุมชนเสร็จสิ้นแผน

7. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตาบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลนาแก้ว โดยกาหนด
นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตาบลนาแก้ว ไว้ดังนี้
ตามที่ กระผม นายสมเกียรติ ลุนงามหาร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
เมื่อวัน ที่ 18 พฤศจิ กายน 2555 และได้มีป ระกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่องผลการเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นั้น
บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตาบลนาแก้ว โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นสาคัญ

๑๔
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลตาบลนาแก้ว เป็นที่ราบสูง ดินเป็นหินลูกรัง ซึ่ งไม่
สามารถกักเก็บน้าได้ดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมให้
ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านเกษตรชีวภาพ ปศุสัตว์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเพิ่ ม ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น สิ น ค้ า เกษตรในตลาดปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี
2558
การบริหารราชการเทศบาลตาบลนาแก้ว จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการ
รั บ ฟังปั ญหาประชาชนโดยตรงเพื่อเป็ น การเข้าถึงปัญ หาของประชาชนได้ อย่างแท้จริง อีกทั้งส่ งเสริมให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การแข่งขันกีฬาระดับตาบล ประเพณีต่าง ๆของท้องถิ่น
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การควบคุมปูองกันโรคติด การรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
เป็นต้น
จากปัญหาต่างๆ ของสังคมที่เกิดขึ้น การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา ในทางปฏิบัติจะ
ยึดหลักที่ว่า “การปูองกันนาหน้าการแก้ไข” โดยจะมีการดาเนินการปูองกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
ไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อ เป็นต้น
การบริหารงบประมาณ จะคานึงถึงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตาบลและปัญหาของประชาชน
เป็นสาคัญ โดยมีการสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหา นาข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของประชาชน การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การประสานกับหน่วยงานอื่น
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจึงเป็นเรื่องสาคัญ
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตาบลนาแก้ว สามารถบรรลุถึงภารกิจและดาเนินไป
ด้วยแนวทางที่กล่าวมา กระผมจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตาบลนาแก้ว ไว้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
1.1 การคมนาคม ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ตรอก ซอย
ทางเท้า ให้เป็นคอนกรีตหรือถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง สะพาน และเร่งสร้างร่องระบายน้า เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้าท่วม บารุงรักษาถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้การคมนาคมในเขตเทศบาลตาบล
นาแก้วมีความสะดวก
1.2 สาธารณูปโภค ดาเนินการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน และไฟฟูาเพื่อการเกษตร
ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขุด
ลอกลาห้วยที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ตลอดปี และดาเนินการจัดหาแหล่งน้าดื่มเพื่อบริการให้แก่ประชาชน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การส่งเสริมอาชีพ ดาเนินการใน 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรทุกๆด้าน และจัดการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อความกินดี อยู่ดี ของพี่น้องประชาชนตาบลนาแก้ว
แนวทางที่ 2 ดาเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชน
และปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้สามารถทาการเกษตรได้ตลอดปี ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้า ตามแนวพระราชดาริฯ
แนวทางที่ 3 ส่ ง เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่ อ าชี พ เกษตรกรรมและเพิ่ ม ความ
ได้เปรียบการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดปัจจุบัน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๑๕
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่ งเสริมพัฒ นาและสนับสนุนกลุ่มสตรี สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ปุวยเอดส์ และส่งเสริมอาชีพให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2.3 ด้านการศึกษา จัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนเป็นเขตการศึกษา โดยการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ทาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรมเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เพียงพอ ตลอดจนจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้
2.4 ด้ า นสาธารณสุข มุ่งเน้นสนับสนุนส่ งเสริมพัฒ นาระบบบริการสาธารณสุ ขมูล ฐาน
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสาธารณสุข โดยส่งเสริมการออกกาลังกาย การปูองกัน
การเกิดโรคติดต่อ การรณรงค์ปูองกันต่อต้านยาเสพติด
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพั ฒนา ให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟัง
ปัญหาของประชาชน อันจะเป็นพื้นฐานนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในอนาคต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬาระดับตาบล การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
การเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย
มาใช้ เช่น รถยนต์เอนกประสงค์ วิทยุสื่อสาร และดาเนินการจัดอบรมพนักงานเทศบาลตาบลนาแก้ว และ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
4. ด้านการวางแผน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเทศบาลตาบล
นาแก้ว นาแผนชุมชนมาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนา
ประชาชน
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดาเนินการรักษาความ
สะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดให้มีการปลูกต้นไม้ และบารุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่เทศบาลตาบลนาแก้ว จัดให้มีสวนสาธารณะ
สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกายและประกอบกิจกรรมส่วนรวม อนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 รักษาและส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ให้อยู่คู่ตาบลนาแก้วสืบไป เช่น ประเพณีสงกรานต์ วันออกพรรษา บุญประจาปี ประเพณีลอย
กระทง เป็นต้น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตาบลนาแก้ว
7. ด้านการบริหารและบริการภาครัฐ ดาเนินการบริหารจัดการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาล
ตาบลนาแก้ ว ให้ ป ระชาชนมีความพึงพอใจและเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดภายใต้ห ลั กเกณฑ์การบริ ห ารกิจ การ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี และเนื่ อ งจากงบประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ การประสานงานกั บ
หน่วยงานภาครัฐและภาเอกชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพื่อนามาซึ่งโครงการพัฒนาและ
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งบประมาณที่จะมาพัฒนาเทศบาลตาบลนาแก้ว ให้เจริญก้าวหน้าและทันต่อการขยายตัวของเทศบาลตาบล
ต่อไป

3. ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาแก้ว
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตของเทศบาลตาบลนาแก้ว
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับ
การขยายเส้นทางและผิวจราจร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รัก
สามัคคี มีน้าใจนักกีฬา
2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส์
ด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตาบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบ
สานต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสาคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
ด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคไข้หวัดนก
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทาเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิ ตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตาบลให้น่าอยู่
ด้านการเมืองการบริหาร
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด
4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่เทศบาลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนามาพัฒนาเทศบาล

7. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตของเทศบาลตาบลนาแก้ว
เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
3. ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) )
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3) )
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) )
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) )
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) )
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา
16(10))
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) )
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) )
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) )
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) )
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) )
3. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) )
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4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) )
5. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) )
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) )
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) )
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) )
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
2. การจั ดการ การบ ารุ ง รั กษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มาตรา 67 (2))
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) )
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) )
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จาเป็น
และสมควร (มาตรา 67 (9))
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา17
(3))
5. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลนา
แก้ ว ได้ เป็ นอย่า งดี มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคานึง ถึง ความต้องการของประชาชน ในเขตพื้น ที่
ประกอบด้ว ยการด าเนิ น การ ของเทศบาลจะต้ องสอดคล้ องกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
เป็นสาคัญ

๑๙

8. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลนาแก้ว กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการและ 1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
และหน่วยตรวจสอบภายใน กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล จานวนทั้งสิ้น 31 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั้งสิ้น จานวน 48 อัตรา เนื่องจากเทศบาลตาบลนาแก้วมีปริมาณบุคลากรในการทางานพอเพียงต่อการทางาน
ให้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูง ดังนั้นจึง
ขอยุบเลิกบางตาแหน่งที่ไม่มีความสาคัญหรือมีคนทางานแทนได้ทิ้งไป

9. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
9.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่เทศบาลตาบลนาแก้ว ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ โดย
เทศบาลตาบลนาแก้ว กาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและในระยะแรกการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือ
กาหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลตาบลนาแก้ว พิจารณาเห็น
ว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- การปฏิบัติตามนโยบายของแผน
- ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
- ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
- งานกฎหมายและคดี
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและ
งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
- งานกิจการประปา
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ให้เป็นหน้าที่
ของสานักปลัดเทศบาล
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
แผนอัตรากาลังพนักงานจ้างสี่ปี
และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
หมายเหตุ
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- การปฏิบัติตามนโยบายของแผน
- ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
- ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
- งานกฎหมายและคดี
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและ
งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
- งานกิจการประปา
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ให้เป็นหน้าที่
ของสานักปลัดเทศบาล
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
แผนอัตรากาลังพนักงานจ้างสี่ปี
และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

๒๐
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การลาออกจาก
ราชการ
- งานเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญและ
เงินทดแทน
- งานเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนประวัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- งานการพัฒนาให้บุคคลได้รับการฝึกอบรม
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเครื่องราชต่างๆ
๑.๓ งานการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
๑.4 งานนโยบายและแผน
- งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน
- งานโครงการติดตามประเมินผล
๑.5 งานธุรการ
- งานจัดประชุมดาเนินการเผยแพร่กิจกรรม
การเกษตร
- งานสารบรรณ จัดทาคาสั่ง ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
- งานติดต่อและประสานงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอัคคีภัย
- งานอุทกภัย
- งานวาตภัย
- งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- งานฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายให้คืน
สภาพเดิม
- งานรักษาและบารุงขวัญ

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
- งานเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การลาออกจาก
ราชการ
- งานเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญและ
เงินทดแทน
- งานเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนประวัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- งานการพัฒนาให้บุคคลได้รับการฝึกอบรม
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเครื่องราชต่างๆ
๑.๓ งานการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
๑.4 งานนโยบายและแผน
- งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน
- งานโครงการติดตามประเมินผล
๑.5 งานธุรการ
- งานจัดประชุมดาเนินการเผยแพร่กิจกรรม
การเกษตร
- งานสารบรรณ จัดทาคาสั่ง ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
- งานติดต่อและประสานงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอัคคีภัย
- งานอุทกภัย
- งานวาตภัย
- งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- งานฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายให้คืน
สภาพเดิม
- งานรักษาและบารุงขวัญ

หมายเหตุ

๒๑

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๒. กองการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานธุรการ
๓. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดนโยบาย วางแผนงานและ
ดาเนินงานวิชาการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานจัดสอนและฝึกอบรมด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมและดาเนินการด้านเผยแพร่
กิจการทางวิชาการ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การตรวจ
คุณภาพน้า การตรวจฝุุนละออง ควัน เสียง
และความสั่นสะเทือน
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๒. กองการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานธุรการ
๓. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดนโยบาย วางแผนงานและ
ดาเนินงานวิชาการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานจัดสอนและฝึกอบรมด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมและดาเนินการด้านเผยแพร่
กิจการทางวิชาการ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การตรวจ
คุณภาพน้า การตรวจฝุุนละออง ควัน เสียง
และความสั่นสะเทือน

๒๒

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การตรวจ
คุณภาพน้า การตรวจฝุุนละออง ควัน เสียง
และความสั่นสะเทือน
- งานรักษาความสะอาด เช่น ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย
การเก็บขนขยะและนาไปกาจัดที่บริเวณ
บ่อขยะของเทศบาลตาบลนาแก้ว
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานโรงฆ่าสัตว์
- งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
โดยการตรวจร้านอาหารและแผงลอย
จาหน่ายอาหารทั้งทางกายภาพและทางเคมี
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน
- งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
- งานควบคุมฌาปนสถาน
- งานบริหารจัดการตลาด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒ งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานวางแผนครอบครัว
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนก เป็นต้น
- งานสัตวแพทย์ เช่น การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจาหน่ายเนื้อสัตว์ การรณรงค์ฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมว เป็นต้น
- งานทันตสาธารณสุข

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
หมายเหตุ
- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การตรวจ
คุณภาพน้า การตรวจฝุุนละออง ควัน เสียง
และความสั่นสะเทือน
- งานรักษาความสะอาด เช่น ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย
การเก็บขนขยะและนาไปกาจัดที่บริเวณ
บ่อขยะของเทศบาลตาบลนาแก้ว
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานโรงฆ่าสัตว์
- งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
โดยการตรวจร้านอาหารและแผงลอย
จาหน่ายอาหารทั้งทางกายภาพและทางเคมี
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน
- งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
งานควบคุมฌาปนสถาน
- งานบริหารจัดการตลาด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒ งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานวางแผนครอบครัว
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนก เป็นต้น
- งานสัตวแพทย์ เช่น การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจาหน่ายเนื้อสัตว์ การรณรงค์ฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมว เป็นต้น
- งานทันตสาธารณสุข

๒๓

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การอบรมฟื้นฟู
ความรู้ความสามารถให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข เป็นต้น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสุขภาพจิต
- งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลนาแก้ว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลนาแก้ว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๓ งานธุรการ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานจัดเตรียม รวบรวมและจัดพิมพ์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี พัสดุ ฯลฯ – งานจัดทาคาสั่งและ
ประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานการลาของลูกจ้าง
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัติ
- งานสาธารณกุศล

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
- งานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การอบรมฟื้นฟู
ความรู้ความสามารถให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข เป็นต้น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสุขภาพจิต
- งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลนาแก้ว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลนาแก้ว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๓ งานธุรการ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานจัดเตรียม รวบรวมและจัดพิมพ์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี พัสดุ ฯลฯ – งานจัดทาคาสั่งและ
ประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานการลาของลูกจ้าง
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัติ
- งานสาธารณกุศล

หมายเหตุ

๒๔
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. กองสวัสดิการและสังคม
๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสารวจข้อมูลผู้พิการ คนพิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก
ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ
ทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท
- งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร่ที่พึ่ง
เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการ
ทางร่างกาย สมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
หมายเหตุ
- งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. กองสวัสดิการและสังคม
๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสารวจข้อมูลผู้พิการ คนพิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก
ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ
ทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท
- งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร่ที่พึ่ง
เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการ
ทางร่างกาย สมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

๒๕
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตรในชุมชน
เช่น พืชไร่ พืชสวน
- งานฝึกอบรมวิชาการการเกษตร
- งานรวมรวม พัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- งานจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
- งานส่งเสริมการประมง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน
และให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

โครงสร้างส่วนราชการที่ขอกาหนดใหม่
หมายเหตุ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตรในชุมชน
เช่น พืชไร่ พืชสวน
- งานฝึกอบรมวิชาการการเกษตร
- งานรวมรวม พัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- งานจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
- งานส่งเสริมการประมง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน
และให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นเกี่ยวข้องและ

9.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคน
และเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป

๒๖
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 เดือน
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
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** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การค านวณจากปริ มาณงานและจ านวนคนที่ใ ช้อยู่ใ นปัจจุ บัน วิ ธีนี้ต้อ งทราบสถิติ ผ ลงานหรื อ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนด
จ านวนต าแหน่ ง หรื อ จ านวนคนในกรณี ที่ ป ริ ม าณงานเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจน ามา
คานวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เทศบาลตาบลนาแก้วจึงได้กาหนดตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
เทศบาลตาบลนาแก้ว ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการใน
อนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

๒๘
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557
เทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เพิ่ม (+) / ลด (-)

2559

25560

2558

2559

2560

หมายเหตุ

2558

ส่วนราชการ

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
อัตรา
ข้างหน้า
กาลัง
เดิม
1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
3
3
1

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

9
1
1
1
1

9
1
1
1
1

9
1
1
1
1

9
1
1
1
1

-

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

-

-

-

นักบริหารงานเทศบาล 7
นักบริหารงานเทศบาล 6
หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว
สานักงานปลัด
พนักงานเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 7
นิติกร 3-5/6ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
บุคลากร 3-5/6ว หรือ 7ว
นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
ตรู
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
หรือ 6ว

นักการภารโรง
กองคลัง
พนักงานเทศบาล
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เพิ่ม (+) / ลด (-)

2559

25560

2558

2559

2560

หมายเหตุ

2558

ส่วนราชการ

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
อัตรา
ข้างหน้า
กาลัง
เดิม

นักบริหารงานคลัง 6
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 หรือ 6ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

คนงานทั่วไป
คนสวน

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานเทศบาล
นักบริหารงานสาธารณสุข 6
นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

กองช่าง
พนักงานเทศบาล

นักบริหารงานช่าง 6
นายช่างโยธา 2-4/5 หรือ 6ว
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 หรือ 6ว
นายช่างไฟฟูา 2-4/5
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้างทั่วไป

๓๐

2558

2559

2560

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานสูบน้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานเกษตร
รวม

25560

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานเทศบาล
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ

หมายเหตุ

2559

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

เพิ่ม (+) / ลด (-)

2558

ส่วนราชการ

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
อัตรา
ข้างหน้า
กาลัง
เดิม

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1

-

-

1
63

1
64

1
64

1
64

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

๓๑
10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
10.1 ปลัดเทศบาล มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
1 นักบริหารงานเทศบาล 7
1
30,980 371,760 12,240 12,960 13,440
ที่
1
ที่
1

10.2 รองปลัดเทศบาล มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
นักบริหารงานเทศบาล 6
1
29,620 355,440 10,920 11,160 11,040
10.3 หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1
19,660 235,920
8,880
9,360
8,880
3-5/6ว

3
4
5

10.4 สานักปลัดเทศบาล สานักปลัด มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 17 ตาแหน่ง 30 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
นักบริหารงานทั่วไป 7
1
27,510 330,120 11,520 12,000 12,120
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
1
20,780 249360 10080 10440 10560
และแผน 3-5/6ว
บุคลากร 3-5/6 หรือ 7ว
1
23,080 276,960 11,160 11,520 12,000
นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
1
18,810 225,720
9,240
9,360
9,960
จพง.ปูองกันและบรรเทา
1
24,730 296,760 11,160 11,040 10,920

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
นิติกร 3-5/6ว
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

ที่
1
2

สาธารณภัย 2-4/5 หรือ 6ว

1
1
3
3
1
1
1
9
2
1
1
1

15,750 189,000
18,590 223,080
53,310 639,720
49,710 596,520
10,980 130,680
9,400 112,800
10,070 120,840
95,760 1,149,120
18,000 216,000
9,730 116,760
9,000 108,000
9,000 108,000

7,080
8,520
28,080
26,640
5,280
4,560
4,920
47,520
0
4,680
0
0

7,080
8,880
29,520
26,280
5,520
4,800
5,040
49,680
0
4,920
0
0

7,080
8,760
29,160
25,920
5,760
4,920
5,280
51,840
0
5,160
0
0

๓๒

ที่
1
2

10.5 กองคลัง มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 9 ตาแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
นักบริหารงานคลัง 6
1
29,620 355,440 10,920 11,160 11,040
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
20,780 249,360 10,080 10,440 10,560
3-5/6ว

3

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
24/5 หรือ 6ว

1

16,570 198,840

8,880

9,000

9,000

4

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3-5/6ว

1

15,540 186,480

7,200

7,440

7,680

5

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2-4/5
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1

15,920 191,040

7,560

7,800

8,280

1
1
1
1

14,480
9,400
9,400
9,400

7,080
4,560
4,560
4,560

7,080
4,800
4,800
4,800

7,440
4,920
4,920
4,920

6
7
8
9
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่
1
2
3
4

178,200
112,800
112,800
112,800

10.6 กองช่าง มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 9 ตาแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
นักบริหารงานช่าง 6
1
26,735 320,820 10,740 10,740 10,740
นายช่างโยธา 2-4/5 หรือ 6ว
1
16,570 198,840
8,880
9,00
9,000
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
1
24,730 296,760 11,160 11,040 10,920
หรือ 6ว
นายช่างไฟฟูา 2-4/5
1
15,000 180,000
7,320
7,560
7,680
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
1
10,470 125,640
5,040
5,280
5,520
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
1
9,900 118,800
4,800
5,040
5,160
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
1
9,730 116,760
4,680
4,920
5,160
คนงานทั่วไป
3
27,000 324,000
0
0
0
คนสวน
1
9,000 108,000
0
0
0
10.7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558
2559
2560
นักบริหารงานสาธารณสุข 6
1
28,690 344,280 11,160 10,920 11,160
นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว
1
21,190 254,280 10,200 10,560 10,800
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
9,450 113,400
3,720
3,960
3,960
คนงานทั่วไป
1
9,000 108,000
0
0
0

๓๓

ที่
1
2
3
4
5
6

10.8 กองสวัสดิการสังคม มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 6
จานวน เงินเดือน/
ตาแหน่ง
(คน) ค่าตอบแทน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
1
23,080
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
1
23,235
นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว
1
15,060
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
1
0
พนักงานสูบน้า
1
10,890
คนงานเกษตร
1
9,000

ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
รวม
2558
2559
2560
276,960
6,120
9,960 10,200
278,820 10,740 10,740 10,740
180,720
5,760
7,200
7,440
0
112,800
4,560
4,800
130,680
5,280
5,520
5,760
180,000
0
0
0

10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปรากฏในไฟล์ excel

๑2. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ (ปรากฏในเอกสาร Excel)
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๑3. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลนาแก้ว จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต อย่ างเต็ มก าลั งความสามารถ ด้ ว ยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยัน หมั่ นเพีย ร โดยคานึง ถึง ประโยชน์ข อง
ทางราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตาบลนาแก้ว จะกาหนดแนวทางพัฒ นาพนักงานเทศบาล โดยการจัด ทาแผนแม่บ ท
การพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาล ทุกคน ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่
จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรืออาจหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและ
ท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก

๑4. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก )
เทศบาลตาบลนาแก้ว ได้ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ดังนี้
1. ข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น มี ค วามซื่ อ สั ต ย์
สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เทศบาลตาบลนาแก้ว ทุกคนจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เทศบาลตาบลนาแก้ว จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
4. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เทศบาลตาบลนาแก้ว ทุกคน จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ ชักช้าและด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
******************************************

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลนาแก้ว

ประกาศเทศบาลตาบลนาแก้ว
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลนาแก้ว
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้ บริห ารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ลู กจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลนาแก้ว ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวข้างต้น
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลนาแก้ว ” เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางสาหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2557
(นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว

ภาคผนวก ข

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ภาคผนวก ค

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เป้าหมาย
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
จานวน ๑ - ๓ ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
มิถุนายน ตุลาคม ของทุกปี

หน่วยดาเนินการ
เทศบาลตาบลนาแก้ว

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หลักสูตรนักบริหารงาน ทต.
หลักสูตรหัวหน้าสานักงานปลัด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตรบุคลากร
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรผู้อานวยการกองคลัง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
หลักสูตรผู้อานวยการกองช่าง
หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา

นักบริหารงาน ทต. จานวน 2 ราย
นักบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ ราย
บุคลากร จานวน ๑ ราย
นักวิชาการศึกษา จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 3 ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานการคลัง จานวน ๑ ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย

๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14

เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานช่าง จานวน ๑ ราย
ช่างโยธา/นายช่างโยธา 2 ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60

หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

๓. หลักสูตรการบริหาร
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรนายก ทต.
หลักสูตรรองนายก ทต.
หลักสูตรเลขานุการสภา ทต./เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา ทต.

๕ หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย
นายกเทศมนตรีตาบล
รองนายกเทศมนตรี จานวน ๒ ราย
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภา/รองประธานสภา
ทต. จานวน ๑ ราย
สมาชิกสภาเทศบาล. 12 ราย
เป้าหมาย

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ นายก ทต.
บริหาร
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.
ผู้นาหมู่บ้านและพนักงาน ทต. จานวน
๖๐ ราย
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
จานวน ๒ ราย
หลักสูตรการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
บุคลากร จานวน ๑ ราย
ช่างโยธา/นายช่างโยธา จานวน ๑ ราย
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕58
๒๕๕9
๒๕60






ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕58
๒๕๕9
๒๕60
























หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
หน่วยดาเนินการ
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ
เทศบาลตาบล
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ๆ

๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงาน ทต.
จานวน ๕๐ ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗




หน่วยดาเนินการ
เทศบาลตาบล

