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ค าน า 
 
  แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตําบล         
ไหล่หิน เพ่ือให้ทราบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ศักยภาพ รวมถึงอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือดําเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยได้วิเคราะห์ให้
สอดคล้องกับภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และประเมินความต้องการกําลังคนว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ต่อไปข้างหน้าจะมีความจําเป็นต้องการใช้กําลังคนประเภทใด (พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง) 
ระดับใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และตําแหน่งใด ที่มีความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง 
จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ดังนั้น เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
เพ่ือนํามากําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายอื่นท่ีกําหนดหน้าที่ให้เทศบาลต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหน่งกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด                
ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , เทศบาล) ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคลโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,เทศบาล) จัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อ.บ.ต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
 1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , เทศบาล) จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบ             
ในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาลหรือ เทศบาล) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวิเคราะห์อํานาจหน้าที่          
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ เทศบาล) วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  2.1.๑ เพ่ือให้เทศบาลตําบลไหล่หิน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม              
ไม่ซ้ําซ้อน 
  2.1.2 เพ่ือให้เทศบาลตําบลไหล่หิน มีการกําหนดตําแหน่งตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  2.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปางสามาร
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่
  2.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน 
  2.1.5 เพ่ือให้เทศบาลตําบลไหล่หิน สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลไหล่หิน เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.1.6 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

 ๒.๒ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตรากําลังคน ตําแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 เทศบาลตําบลไหล่หินมีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร  
สร้างขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนกําลัง ทําให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดทําแผนกําลัง ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนกําลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล  
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นําไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
  3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้น 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย 
และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทํางาน 
ให้บรรลุเปูาหมายองค์กร และดําเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นใน 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุน
มนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถทํางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกําลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกําลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกําลัง 
ในอนาคตที่จะทําให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการกําหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จํานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกําลังคน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้กําลังคนในจํานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากําลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคู่มือการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดวิธีการที่จะให้ได้กําลังคนที่มี ความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการเข้ามาทํางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
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 องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์
และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด   การวางกรอบอัตรากําลัง
ให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมี
เจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกําหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลตําบลไหล่หินดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกําหนดตําแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจําต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกําหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกําหนดตําแหน่ง
เพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตําแหน่ง หากตําแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตําแหน่งว่า มีคนลาออก หรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยกําหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์
การกําหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลตําบลไหล่หินเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกําหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กําหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้ เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัด ส่วนใหญ่ 
จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อํานวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน  
การบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เตม็ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน   
การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงาน
ช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงานจําเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 
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History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังของ

เทศบาลต าบลไหล่หินไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึง
ปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังด้านบนนั้นสามารถนํามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในเทศบาลตําบลไหล่หินที่มีอยู่ดังนี้ 
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดําเนินการของเทศบาลตําบลไหล่หิน
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดําเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทําอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง 
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตรากําลังคนในด้านนี้ เทศบาลตําบลไหล่หินจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสําคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  
มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ดํารง
ตําแหน่ง ในส่วนของงานสุขาภิบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนําประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม 
ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทํางานของเทศบาลตําบลไหล่หิน ดังนั้นในการกําหนด
อัตรากําลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในด้านนี้  เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้กําหนดอัตรากําลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหน่ง  ตําแหน่งรองลงมา จะเป็น ตําแหน่งแต่ละงานซึ่ง กําหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตําแหน่งควรมีเป็นสําคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไร 
ก็ดีก่อนจะคํานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

   การนําปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกําหนดอัตรา  
และคํานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตําบลไหล่หินได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณด้วย จํานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนําผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตําบลไหล่หิน (ที่ยึดโยง
กับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตําบลไหล่หิน) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนที่ต้องใช้ สําหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและ
ตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลไหล่หิน (การตรวจประเมิน LPA)  

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา  
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นจํานวนมาก เช่น หากกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กําหนดฝุาย มากจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณา
ทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี  
3 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกเทศบาล
ตําบลไหล่หิน รองนายกเทศบาลตําบลไหล่หิน ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หินและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วน
ราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลไหล่หิน เป็น
การวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากําลังกับเทศบาลขนาดเดียวกัน  
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลเกาะคาแม่ยาว  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จํานวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ีมี
คนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ปลัด เทศบาล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1  - 
ปลัด เทศบาล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 - 

 
  

รองปลัด เทศบาล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 - 

ส านักงานปลัด   ส านักงานปลัด   
หัวหน้าสํานักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 - หัวหน้าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 - 

นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 1 - นิติกร (ปก.) 1 - 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) 1 - 
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.) 1 - นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 - 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 - นักวิชาสาธารณสุข(ชก.) 1 - 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 1 - นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั(ปก.) 1 - 
ครู ค.ศ.2 2 - นักวิชาการศึกษา(ชก.) 1 - 
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 2 - ครู ค.ศ.1 1 - 
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ชง.) 1 - ครูผูดู้แลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 - 
   เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 1 - 
      
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ดูแลเด็ก 2 - ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 - 
   พนักงานขับรถยนต ์ 1 - 
   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 - 
   ผู้ดูแลเด็ก 1 - 
พนักงานจ้างทั่วไป      
คนงานท่ัวไป 1 -    
พนักงานขับรถยนต ์ 1 -    
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 -    
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 -    

กองคลัง   กองคลัง   
ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 - 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 - 

นักวิชาการเงินและบญัชี  (ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบญัชี  (ชก.) 1 - 
นักวิชาการคลัง (ชก.) 1 - เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) 1 - 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 1 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 1 - 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) 1 -    
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เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ลูกจ้างประจ า   ลูกจ้างประจ า   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 - นักจัดการงานท่ัวไป 1 - 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 - 

กองช่าง   กองช่าง   
ผู้อํานวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 - ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1  

นายช่างโยธา(ชง.) 2 - นายช่างโยธา (ชง.) 1 - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ      
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1  -    
      
พนักงานจ้างทั่วไป      
คนงานท่ัวไป 1 -    
พนักงานขับรถยนต ์ 1 -    

รวม 32 - รวม 25 - 
รวมอัตรากาํลังทั้งสิ้นของ ทต.ไหลหิน 32 อัตรา รวมอัตรากาํลังทั้งสิ้นของ ทต.เกาะคาแม่ยาว 25 อัตรา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564(รวมเงินอุดหนุน) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563(รวมเงินอุดหนุน) 
จ านวน 39,670,000 บาท จ านวน 33,750,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564(ไม่รวมเงินอุดหนุน) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563(ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
จ านวน 18,535,000 บาท จ านวน 20,750,000 บาท 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลไหล่หินกับเทศบาลเกาะคาแม่ยาว 
ซึ่งเป็นเทศบาลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน  จะพบว่า การกําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากําลังไม่แตกต่าง
กันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ  2564 – 2566  ของเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงยังไม่มีความจําเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยตําแหน่ง  ลดตําแหน่ง  หรือเพ่ิมตําแหน่งแต่อย่างใด  และ จํานวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

  3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 
๒๕๖6 

  เทศบาลตําบลไหล่หินไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป งบประมาณ  
๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกเทศมนตรี เปนประธาน  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ 
เปนคณะทํางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 
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  3.2.1 วิ เคราะห ภารกิจ อํานาจหน าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
  3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน 
  3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆจํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม  
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
ของกลุ่มงานตางๆ 
  3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลไหล่หินโดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการลูกจางประจํา 
ในเทศบาล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
  3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจางจํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล
ตําบลไหล่หิน 
  3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
  3.2.๗ ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เป็นประโยชน์ 
ต่อเทศบาลและส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาล การกําหนดอัตรากําลังคนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะช่วยทําให้ เทศบาลตําบลไหล่หินสามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทําให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทําให้เทศบาลตําบลไหล่หินสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําให้เทศบาลตําบลไหล่หินสามารถ
วางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทําให้
ปัญหาที่เทศบาลตําบลไหล่หินจะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
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3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัด 
การทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตําบลไหล่หินให้สอดคล้องกันทําให้การดําเนินการ
ของเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กําลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกําลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกําลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง 
ของปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลตําบลไหล่หินสามารถที่จะจัดจํานวน ประเภท และระดับทักษะ
ของกําลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําให้กําลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกําลังคนและเทศบาลตําบลไหล่หินบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของเทศบาลตําบลไหล่หินโดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตําบลไหล่หินเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยทําให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่า เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสู่การวางแผนกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา  
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ซึ่งมีนายกเทศมนตรี
ตําบลไหล่หินเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.4.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลไหล่หิน                       
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของเทศบาลตําบลไหล่หิน 

         ๓.4.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.4.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้เหมาะสม                
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ                
ของกลุ่มงานต่าง ๆ 
  ๓.๔.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลต้อง 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 
  ๓.4.5 ให้ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ                     
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังสามปี มีดังนี้ 
1. ทบทวนกระบวนการทํางานและข้ันตอนการทํางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ทําการสํารวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทําเพ่ิมหรือไม่

จําเป็นต้องทําหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทําได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนอัตรากําลังประจําปี เช่น จํานวนบุคลากร

ปัจจุบัน งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. นํางบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคํานวณอัตรากําลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดําเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน ประสิทธิภาพการทํางาน 

พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. นําการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร 
7. จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตรากําลังคนตามแผนอัตรากําลังประจําปี 
9. ดําเนินการปรับปรุงอัตรากําลังลด-เพ่ิมจํานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคน 

จากหน่วยงานที่มีอัตรากําลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากําลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากําลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลไหล่หิน 

วัน เดือน ปี รายการที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
22  ก.ค.63 แต่งตั้งคณะทํางาน  
14 ส.ค.63 ประชุมคณะทํางาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร

งาน  อัตรากําลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
12 ส.ค.63 ขอแผนอัตรากําลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว 
31 ส.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะทํางานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

13 – 22 ก.ย.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ปี จังหวัดลําปางพิจารณา 

 

26 ก.ย.63 ก.ทจ.จังหวัดลําปาง ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 

ก.ย.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.ทจ. ให้ เทศบาล ปลายเดือน ก.ย.60 
ก.ย.63 ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี  1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66 
ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตรากําลัง 3 ปี  จังหวัดลําปาง , อําเภอเกาะคา 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกําลังเงิน  
กําลังงบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดําเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน งานการศึกษา             
งานสาธารณสุข งานการเกษตร 

 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย 
 2. เป็นงานที่เก่ียวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
  2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสําคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น                
การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
  2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนดําเนินการเองอาจไม่ได้รับ
ผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้  โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 
 3. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  
 4. กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่               
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 5. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามา              
มีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอํานาจหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจํานวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจําใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-15- 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

1) สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ สถานที่ตั้ง 
 เทศบาลตําบลไหล่หิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตั้งอยู่ทาง            
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอําเภอเกาะคา ระยะห่างจากอําเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ     ตําบลลําปางหลวง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ     ตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา  ตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ตําบลเกาะคา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา  ตําบลเมืองยาว 
          อําเภอห้างฉัตร                    
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 



 
 

 

 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มี
แม่น้ํายาวเป็นแม่น้ําสายหลัก ไหลผ่านทางทิศใต้ไปด้านทิศเหนือ ไหลลงสู่ตําบลเกาะคา น้ําในแม่น้ําไหลตลอดปี 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงสามารถเก็บน้ําได้บ้าง และต้องอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแปูงหรือร่วนเหนียวปนทรายแปูงสีน้ําตาลปนเทาหรือเทาชมพู   
 1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 ตําบลไหล่หินมีแหล่งน้ําที่สําคัญที่หล่อเลี้ยงประชากร ได้แก่ ลําน้ําแม่ยาว อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก  อ่างเก็บ
น้ํา    แม่เหิน  ลําห้วยแม่แก้ ลําห้วยแม่ฮวก ลําห้วยแม่เหิน 
 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม ้
 ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีปุาสงวนแห่งชาติ และปุาแม่เรียงที่มีความสมบูรณ์ จะมีไม้นานาพรรณ
ขึ้นอยู่ตามเนินเขา มีทรัพยากรปุาไม้อยู่ถึงร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4  

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลไหล่หินมีพ้ืนที่ทั้งหมด 138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 

6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเข้าซ้อน หมู่บ้านแม่ฮวก หมู่บ้านมะกอก หมู่บ้านกิ่ว หมู่บ้านไหล่หินตะวันตก 
2.2 การเลือกตั้ง 
ตําบลไหล่หิน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ เขต 1 ประกอบด้วย บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1       

บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 เขต 2 ประกอบด้วย บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บ้านมะกอก     
หมู่ที่ 4 และบ้านก่ิว หมู่ที่ 5 

 
๓. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

ณ  วันที่  -  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕61 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๔๐9 
430 
๒๔6 
๓๐8 
๑๕7 
๒๑6 

634 
๕๒3 
๔07 
๔๙2 
๒๓4 
๓๔6 

๖41 
๕๖2 
๔39 
๕๐4 
๒๕2 
๓๘0 

๑,๒75 
๑,๐8๕ 
๘46 
๙๙6 
๔86 
๗๒๖ 

 รวม ๑,๗66 ๒,๖36 ๒,๗78 ๕,๔14 



 
 

 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลไหล่หิน 

จ ำนวนประชำกร,

 1275

จ ำนวนประชำกร,

 1085

จ ำนวนประชำกร,

 846

จ ำนวนประชำกร,

 996

จ ำนวนประชำกร,

 486

จ ำนวนประชำกร,

 726

  ำน   ำ   น
  ำน      น
  ำน    วก
  ำน ะก ก-นำ  ว
  ำนก  ว
  ำน      น ะว  น ก

 

ประชากรตามข้อมูลสาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕61 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

409 
430 
๒46 
308 
๑57 
216 

634 
523 
407 
492 
234 
346 

641 
562 
439 
504 
252 
380 

1,275 
1,085 
846 
996 
486 
726 

รวม ๑,766 ๒,636 ๒,778 5,414 
(ข้อมลูจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลไหล่หิน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.2 ชว่งอายุและจํานวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุต าบลไหล่หิน 

ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลไหล่หิน  
 

ช่วงอายุ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อายุ ๐ – ๑ ปี 
อายุ ๑ – ๔ ปี 
อายุ ๕ – ๙ ปี 
อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี 
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี 
อายุ ๒๐ – ๒๔ ปี 
อายุ ๒๕ – ๒๙ ปี 
อายุ ๓๐ – ๓๔ ปี 
อายุ ๓๕ – ๓๙ ปี 
อายุ ๔๐ – ๔๔ ปี 
อายุ ๔๕ – ๔๙ ปี 
อายุ ๕๐ – ๕๔ ปี 
อายุ ๕๕ – ๕๙ ปี 
อายุ ๖๐ – ๖๔ ปี 
อายุ ๖๕ – ๖๙ ปี 
อายุ ๗๐ – ๗๔ ปี 
อายุ ๗๕ – ๗๙ ปี 
อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป 
 

๑๙ 
๖๗ 
๙๘ 

๑๑๖ 
๑๕๗ 
๑๒๗ 
๘๘ 
๖๗ 
๙๑ 

๑๑๙ 
๒๐๓ 
๒๔๖ 
๒๕๖ 
๑๖๘ 
๑๑๐ 
๕๕ 
๕๔ 
๗๘ 

๑๐ 
๘๓ 
๘๕ 

๑๒๘ 
๑๕๑ 
๙๓ 
๙๐ 
๗๑ 

๑๑๘ 
๑๗๔ 
๒๓๔ 
๒๘๗ 
๒๔๐ 
๑๖๕ 
๙๑ 
๕๑ 
๖๗ 

๑๔๒ 

๒๙ 
๑๕๐ 
๑๘๓ 
๒๔๔ 
๓๐๘ 
๒๒๐ 
๑๗๘ 
๑๓๘ 
๒๐๙ 
๒๙๓ 
๔๓๗ 
๕๓๓ 
๔๙๖ 
๓๓๓ 
๒๐๑ 
๑๐๖ 
๑๒๑ 
๒๒๐ 

รวมทั้งหมด ๒,๑๑๙ ๒,๒๘๐ ๔,๓๙๙ 

(ข้อมลูจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลไหล่หิน ณ วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61) 
 

จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ปี ข้ึนไป) 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากรผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๓๕๔ 
๓๐๔ 
๒๑๗ 
๒๖๔ 
๑๔๓ 
๒๔๑ 

๕๕๐ 
๔๔๗ 
๓๕๙ 
๔๐๓ 
๒๐๓ 
๒๘๔ 

๕๕๒ 
๔๘๑ 
๓๗๒ 
๔๑๗ 
๒๑๖ 
๓๔๓ 

๑,๑๐๒ 
๙๒๘ 
๗๓๑ 
๘๒๐ 
๔๑๙ 
๖๒๗ 

รวม ๑,๕๒๓ ๒,๒๔๖ ๒,๓๘๑ ๔,๖๒๗ 
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อ าเภอเกาะคา  ณ  วันที่  -  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ   

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ จํานวนผู้พิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๒๒๒ 
๑๘๓ 
๑๒๖ 
๑๖๐ 
๘๖ 

๑๖๒ 

๓๔ 
๒๘ 
๓๒ 
๓๓ 
๑๐ 
๓๒ 

รวม ๙๓๙ ๑๖๙ 
(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลไหล่หิน ณ วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61) 

 
๔. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

ล าดับ 
ชื่อโรงเรียน/ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนครู 

รวม 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน 
โรงเรียนบ้านเช้าซ้อน 
โรงเรียนบ้านไหล่หิน 
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 
โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 
โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 
๖ แห่ง (หมู่ ๑ – ๖) 

- 
๑ 
๕ 
- 
๑ 
๘ 
- 

๕ 
๑ 

๑๐ 
- 
๔ 

๑๓ 
- 

๕ 
๒ 

๑๕ 
- 
๕ 

๒๑ 
- 

๒๕ 
๗ 

๖๙ 
- 
๙ 

๑๑๐ 
- 

๒๓ 
๘ 

๗๑ 
- 
๖ 

๘๐ 
- 

๔๘ 
๑๕ 

๑๔๐ 
- 

๑๕ 
๑๙๐ 

๖ 

๒ 
๗ 
๘ 
- 
๖ 

๒๓ 
- 

 
4.2 สาธารณสุข 

 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน 
(แห่ง) 

ที่ต้ัง 
แพทย์ 
(คน) 

พยาบาล 
(คน) 

๑ 
๒ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไหล่หิน 
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน 
 

๑ 
๖ 
 
 
 

หมู่ ๒ 
หมู่ ๑ - ๖ 

 
 
 

- 
- 
 
 
 

๗ 
- 
 
 
 

 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ๑๐๐  % 

 
4.3 อาชญากรรม 
การดํารงชีวิตของราษฎรในเขตเทศบาลเป็นแบบเครือญาติและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงไม่มีเหตุ

อาชญากรรมในพ้ืนที่ 
4.4 ยาเสพติด 



 
 

 

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 6 คน ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู และส่งเสริมอาชีพตามโครงการ
ของอําเภอเกาะคาโดยเทศบาลอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 5 คน 

 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ก) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน จํานวน 6 ศูนย์ 
ข) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตําบลไหล่หิน จํานวน 1 ศูนย์ 
ค) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 1 ศูนย์ 
ง) ประสานงานขอรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
จ) เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน 201 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ฉ) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,007 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ช) เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จํานวน 22 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ซ) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จํานวน 1 หลัง (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๕๙) 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างอําเภอ ตําบลใกล้เคียงและหมู่บ้าน ใช้ถนน 

จํานวน  ๔  สาย  คือ 
๑. ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก จํานวน ๑๗ สาย รวมระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร 
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๔๗ สาย  รวมระยะทาง ๑๑.๑๘ กิโลเมตร 
๓. ถนนลูกรัง  จํานวน  ๔๔ สาย  รวมระยะทาง  ๑๐.๓๘ กิโลเมตร 
๔. ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ใช้ในการคมนาคมในหมู่บ้าน 

5.2 การไฟฟูา 
ภายในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินรับบริการไฟฟูา จาก การไฟฟูาส่วนภูมิภาอําเภอเกาะคา ซึ่งครัวเรือน

ในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้แล้วประมาณ 100 % ครบทุกครัวเรือนทั้ง ๖ หมู่บ้าน แต่มีบางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟูา เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

5.3 การประปา 
ราษฎรในเขตเทศบาลมีน้ําประปาใช้แล้วประมาณ 100 %  
ประปาหมู่ที่ 1 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 3 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก ลําห้วยแม่ฮวก 
ประปาหมู่ที่ 4 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 5 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก ลําห้วยแม่แก้ 
ส่วนใหญ่การใช้น้ําจะไม่เพียงพอ ในฤดูแล้ง  
5.4 โทรศัพท ์
มีจํานวนชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่ จํานวน 1 ชุมสาย ราษฎรได้รับบริการโทรศัพท์แล้ว ประมาณ 80 

% โดยส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยระบบมือถือ และสามารถติดต่อได้ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล แต่ระบบสายโทรศัพท์
ยังยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ 

 
 



 
 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ราษฎรในเขตเทศบาลต้องเดินทางไปใช้บริการ ณ ไปรษณีย์เกาะคา ในตัวอําเภอเกาะคา ระยะทาง

ประมาณ 7 กิโลเมตร  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีพ้ืนที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 7,830 ไร่ แยกเป็นท่ี

นา 5,650 ไร่ พืชไร่ 1,205 ไร่ ไม้ผล 752 ไร่ ไม้ยืนต้น 185 ไร่ พืชผัก 46 ไร่ ราษฎรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล พืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ลําไย ฯลฯ 

6.2 การประมง 
 การประมงในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นการเลี้ยงปลาในครัวเรือนไว้เพ่ือบริโภค 
6.3 การปศุสัตว์ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 
 - ฟาร์มเลี้ยงหมู  11 แห่ง 
 - ฟาร์มเลี้ยงไก่  1  แห่ง 
6.4 การบริการ 
สถานประกอบการด้านบริการ 
 - ร้านเสริมสวย  4 แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  2  แห่ง 
 - สระว่ายน้ํา  1  แห่ง 
 - ร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์+ เครื่องไช้ไฟฟูา 1 แห่ง 
 - ร้านซักรีด 1 แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน มีโบราณสถาน จํานวน 1 แห่ง 
- วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน/วัดไหล่หินหลวง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน       
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ดังนี้ 

-  โรงงานเซรามิก 2 แห่ง 
-  โรงน้ําดื่ม  1  แห่ง 
-  โรงสีข้าว 6  แห่ง 
-  โรงผลิตขนมจีน 1 แห่ง 
-  โรงสุรากลั่น 1 แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  

-  สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  1  แห่ง 
-  ตลาดสด (ตลาดเช้าไหล่หิน)    จํานวน  1  แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไปขายของชํา  จํานวน  28 แห่ง  

 -  ร้านอาหาร+ก๋วยเตี๋ยว  จํานวน  10 แห่ง 
 



 
 

 

กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มของชําร่วยและประดิษฐ์ดอกไม้ หมู่ที่ 3 นางพลอย ศรีวิชัย ประธานกลุ่ม 
 - กลุม่ดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 นางทองอินทร์  ปินตา ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทําตุงและทอถุงย่าม หมู่ที่ 6 นางปี๋  ดวงแก้ว ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทําข้างกล้องงอกเพ่ือสุขภาพ หมู่ที่ 6 นางพรรณี  แสงลูน ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก  หมู่ที่ 6 นางกิม ปะละ ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2  นางสมพร  คําอ้าย ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มน้ําพริกแมงดา น้ําพริกสูตรโบราณ หมู่ที่ 3 นางเครือวรรณ ทาเรือน ประธานกลุ่ม 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นชุมชนแบบชนบท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํา

นาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และมันสําปะหลัง และมีอาชีพรับจ้างเมื่อหมดฤดูทํานา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ส่วน
ใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่  

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ในด้านการผลิตภาคเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขต

เทศบาลยังเป็นที่นา ประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมด อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลจึงเป็น
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ทํานา  ทําไร่ และการปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นแบบครัวเรือนเพื่อการบริโภค 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

ล าดับที ่ ชื่อคลอง ที่ต้ัง 
ขนาด 

สภาพการใช้งาน 
กว้าง ยาว ลึกเฉลี่ย 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 

แม่น้ํายาว 
 
อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก 
 
อ่างเก็บน้ําแม่เหิน 
 
ลําห้วยแม่แก ้
 
ลําห้วยแมฮ่วก 
 
ลําห้วยแมเ่หิน 

ม.๑,๒,๔,๖  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓, ๔  ตําบลไหลห่ิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๕  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหล่หิน 

๑๕ ม. 
 

๕๐ ม. 
 

๔๐ ม. 
 

๑๐ ม. 
 

๑๐ ม. 
 

๑๐ ม. 

๑๐ ก.ม. 
 

๔ ก.ม. 
 

๓,๔๐๐ ม 
 

๘ ก.ม. 
 

๒๐ ก.ม. 
 

๒๐ ก.ม. 

๕ ม. 
 

๓.๕ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

ใช้ได้ทุกฤดู 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
ล าดับ ประเภท จ านวน ที่ต้ัง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๗ 

ฝาย 
บ่อน้ําตื้นสาธารณะ 
บ่อน้ําตื้นส่วนบุคคล 
บ่อบาดาลสาธารณะ 
สระเก็บน้ํา 
ประปาหมู่บ้าน 

๕ 
๑๘ 
๘๖ 
๖ 

๖๐ 
๕ 

หมู่ ๑, ๔, ๕, ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 

หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินนับถือศาสนาพุทธ 100 % มีวัดจํานวน 7 วัด ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน ชื่อ ที่ตั้ง 

๑ 
 
 
 
 
 
 

วัด 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 

วัดเข้าซ้อน 
วัดไหล่หินหลวง 
วัดแม่ฮวก 
วัดมะกอก - นาบัว 
วัดอัมพวนาราม 
วัดไหล่หินใหม่ชัยมงคล 
วัดปุาบ้านแพะพุทธญาน 

หมู่ ๑ 
หมู่ ๒ 
หมู่ ๓ 
หมู่ ๔ 
หมู่ ๕ 
หมู่ ๖ 
หมู่ ๑ 

8.2 ประเพณีและงานประจําปี 
ก) ประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) เดือน พฤศจิกายน 
ข) ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน 
ค) ประเพณีสลากภัต เดือน ตุลาคม 
ง) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
จ) ประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม เดือน มกราคม 
ฉ) ประเพณีสรงน้ําหลวงพ่อดํา (หมู่ที่ 5) เดือน เมษายน  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ก) หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
ข) หมอเปุา 
ค) หมอย่ําขาง 
จ) การทําบายศรี 
ฉ) หมอดิน 
ช) การจักรสาน 
ซ) การจ้อย ซอ 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ก) ผ้าทอ (ผ้าลายสอง) 
 ข) กล่องข้าว 
 ค) งานจักรสาน 
 



 
 

 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ํา 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีแหล่งน้ําธรรมชาติ ดังนี้ แม่น้ํายาว อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก อ่างเก็บน้ําแม่เหิน

ลําห้วยแม่แก้ ลําห้วยแม่ฮวก ลําห้วยแม่เหิน เกษตรกรใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
9.2 ปุาไม้ 
ปุาไม้ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้เบญจพรรณในเขตปุาสงวนแห่งชาติ อยู่ในพ้ืนที่

หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 
9.3 ภูเขา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และมีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 

 
 
 3) ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
1. ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
 1. จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้                 
รู้รักสามัคคี มีน้ําใจนักกีฬา 
 2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพ่ือเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ   
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส์  

2. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
 1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   

3. ด้านสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส 
โรคไข้หวัดนก     
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนในตําบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ 
6.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตของเทศบาลตําบลไหล่หิน                                                                                                  

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับ
การขยายเส้นทางและผิวจราจร 

7. ด้านการเมืองและการบริหาร  
 1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
  4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่เทศบาล ยังไม่ได้จัดเก็บเพ่ือนํามาพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  เทศบาลตําบลไหล่หิน  ได้วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลไหล่หิน                  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืน ๆ เป็นต้น                       
การวิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจ หน้าที่ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน  ได้ใช้หลัก  SWOT เพ่ือกําหนดการ
ดําเนินการตามภารกิจซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์พัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลไหล่หิน  ดังนี้  

 
 

5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลไหล่หิน มีดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength=s)   
 1. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร เช่น ปลูกข้าวเหนียว กระเทียม ถั่วลิสง ถั่วเหลือง                  
มันสําปะหลัง 
  2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ 
 3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
 4.  มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืน ๆ  

5.  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
6.  มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว  
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ 
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 จุดอ่อน (Weak-W )  
1.  พ้ืนที่การเกษตรบางพ้ืนที่ขาดน้ํา 
2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชน 
6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 

 โอกาส (Opportunity – O) 
1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมสินค้า OTOP ในตําบล 
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
5. จังหวัดให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
6.  การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
6.  ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลไหล่หิน เป็นรายด้าน
แยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. การพัฒนาด้านสังคม 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

อย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร เทศบาลตําบลไหล่หิน  มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทศบาลตําบลไหล่หิน สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตําบล

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกกําลังกายในหมู่บ้าน 
  4. เทศบาลตําบลไหล่หิน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ําผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง   ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
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2. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทําหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากเทศบาลยังไม่มี
กระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน 

ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทําได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. เทศบาลตําบลไหล่หิน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในตําบลได้
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตําบล 

4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  
 5. มีการถ่ายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
2. บุคลากร เทศบาลตําบลไหล่หิน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  
  
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
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โอกาส (Opportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดลําปาง ให้ความสําคัญ 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
3. ด้านสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. เทศบาลตําบลไหล่หิน จัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ผู้นําระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสําคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง 
 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. เทศบาลตําบลไหล่หิน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทําหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตําบล

และอําเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3. เทศบาล สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
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จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ดําเนินการที่เป็นรูปธรรม 
 
โอกาส (Opportunity=O)   

 1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 
 2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดําเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทําให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม   เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ผู้นําชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทําได้ไม่ทั่วถึง 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสําคัญ และได้
กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. กระแสสังคม ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม 
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6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   
1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานไดส้ะดวก 
2.  มีแหล่งน้ําที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ําตื้น  บ่อบาดาล  ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิต 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 1. หน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท ให้การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจํานวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

                 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
 
7.ด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. เทศบาล มีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ 
2. เทศบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. เทศบาล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในเกณฑ์ต่ํา 
 
โอกาส (Oportunity=O)   

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ทํางาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล 
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาล กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาล ในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 

 

5.3 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒ ด้านเศรษฐกิจ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๓) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๔) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๕) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
(๖) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

๓. ด้านสาธารณสุขและอนามัย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย   
    และสิ่งปฏิกูล 
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๔) การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๕) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(๖) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๗) การควบคุมอาคาร 

๔. ด้านแหล่งน้ า  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีระบบประปาตําบล 

 
 
 
 
 



 
 

 

-32- 

๕. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๒) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี ของ

ท้องถิ่น 
(๓) การจัดการศึกษา 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
(๕) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๔) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๗. ด้านสังคม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๓) การส่งเสริมกีฬา 
(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 6. ภารกิจหลักและภารกจิรอง ที ่เทศบาลจะด าเนนิการ 
เทศบาลตําบลไหล่หิน  ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการแผนอัตรากําลังสามปี  

ดังนี้ 
 

ภารกิจหลัก 
๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ภารกิจรอง 
   ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

        ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
        ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
        ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-34- 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
   

  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับ

องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร  

การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางาน
ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลไหล่หิน(ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้ 
เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทํางาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
เทศบาล 
2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ขาดความการแสดงออกทางความคิด และขาดการ
ตัดสินใจในการทํางาน 
5. ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทีมีอยู่เพ่ือการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT 
6. ทัศนคติเชิงลบในการทํางาน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเครียด และเกิดความวิตกกังวล 
 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกิดความ
ร่วมมือในการทํางานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทํางานและ เทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจํากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พืน้ที่กว้างทําให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน(ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทํางาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็น
โอกาสให้เทศบาลสามารถรับบุคลากรที่มีศักยภาพ 
และมีความรู้ ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน 
5. ส่งเสริมให้มีการนําความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายด้าน และมีประสบการณ์ในการทํางาน 
ค่อนข้างสูง 
7. การศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงาน 
มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสํานักงานคับแคบ  
4. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจล่าช้า 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล ทําให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัย
เอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน รวมถึงเป็นอํานวยความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น  
6. สํานักงาน ก.ท. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ
จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด้วยตนเองมากขึ้น  
7. มีสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เชี่ยวชาญ ทั้ง
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายในและต่างประเทศ
เป็นช่องทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 8. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้ต้อง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

ข้อจํากัดT 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ดําเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จํ า กั ดทํ า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จํานวน 
    ประชากร และภารกิจ 
4. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจล่าช้า 
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 ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสนองความต้องการของประชานนั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากรของเทศบาลตําบล  
ไหล่หิน เป็นผู้ดําเนินการจัดหาให้ หรือเป็นผู้ประสานความต้องการต่าง ๆ เช่น  

  สํานักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ฝุายอํานวยการ แบ่งหน้าที่งานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        1) งานบริหารทั่วไป  

    2) งานการเจ้าหน้าที่ 
    3) งานนโยบายและแผน 
    4) งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
    5) งานกฎหมายและคดี 
    6) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    7) งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
    8) งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
    9) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       ๑ ) งานการเงินและบัญชี 
      2 ) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      3 ) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) งานก่อสร้าง 
       2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  3) งานผังเมือง 

4) งานสาธารณูปโภค 
5) งานธุรการ 

          ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาล
ตําบลไหล่หิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สํานัก                 
และ ๒  กอง ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง ทั้งนี้ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังของพนักงาน
เทศบาล รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้กําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตรากําลังดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  นั้นเทศบาล
ตําบลไหล่หิน ได้กําหนดส่วนราชการ ๓ ส่วนราชการดังนี้  ๑. สํานักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง และ ๓. กองช่าง 
ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ หมายเหตุ 
 
 ๑. ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล 
    ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๑.๓  งานนโยบายและแผน  
    1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.5 งานกฎหมายและคดี 
    1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.7 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
    1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
๑. ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล 
    ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๑.๓  งานนโยบายและแผน  
    1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.5 งานกฎหมายและคดี 
    1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.7 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
    1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 ๒. กองคลัง 
    ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
๓. กองช่าง 
    ๓.๑  งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานผังเมือง 
    3.4 งานสาธารณูปโภค 
    3.5 งานธุรการ 

    ๒. กองคลัง 
    ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
๓. กองช่าง 
    ๓.๑  งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานสาธารณูปโภค 
    3.4 งานผังเมือง 
    3.5 งานธุรการ 
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 เทศบาลตําบลไหล่หินได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในของเทศบาลตําบลไหล่หิน ดังนี้ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
ให้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตําบลไหล่หิน และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็น

หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดจัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีส่วน
ราชการภายใน ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.๑.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๒  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
๑.๑.๓  งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
๑.๑.4  งานควบคุม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑.๑.5  งานกิจการสภาและการประชุมสภา 
๑.๑.6  งานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
๑.2  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 

๑.2.๑  งานแผนอัตรากําลัง 
๑.2.๒  งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
๑.2.๓  งานทะเบียนประวัติ 
๑.2.๔  งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ 
๑.2.๕  งานประเมินบุคคลและผลงาน 

๑.3   งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.๓.๑  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
๑.๓.๒  งานวิชาการ 

๑.4  งานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.4.๑  งานพัฒนาด้านการศึกษา 
๑.4.๒  งานศึกษาปฐมวัย 
๑.4.๓  งานโรงเรียน 
๑.4.๔  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
๑.4.๕  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๑.4.๖  งานศาสนา 

๑.๕  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.๕.๑  งานกฎหมายและนิติกรรม 
๑.๕.๒  งานร้องทุกข์ ร้องเรียน ฯลฯ 
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๑.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.6.๑  งานปูองกันและควบคุมโรค 
๑.6.๒  งานส่งเสริมสุขภาพ 
๑.6.๓  งานรักษาความสะอาด 
๑.6.๔  งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
๑.6.๕  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
๑.6.๖  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 

๑.7  งานพัฒนาชุมชนและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๑.7.๑  งานสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ 
๑.7.๒  งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยที่ติดเชื้อ 
๑.7.๓  งานสังคมสงเคราะห์ 
๑.7.๔  งานพัฒนาชุมชน 

 
๑.8  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 

๑.8.๑  งานอํานวยการ 
๑.8.๒  งานปูองกัน 
๑.8.๓  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
๑.8.๔  งานกู้ชีพกู้ภัย 
๑.8.๕  งานยานพาหนะ 
๑.8.๖  งานสถานีสูบน้ํา 

 
๒. กองคลัง 

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย..การรับ..การนําส่งเงินและเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบําเหน็จบํานาญเงินอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

๒.๑  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๒.๑.๑  งานบัญชี 
๒.๑.๒  งานทะเบียนคุมการจ่ายเงิน 
๒.๑.๓  งานงบการเงิน และงบทดลอง 
๒.๑.๔  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
2.1.5   งานงบประมาณ 
๒.1.6  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
๒.1.7  งานจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
๒.1.8  งานเก็บรักษาเงิน 

๒.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๒.2.๑  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า 
๒.2.๒  งานพัฒนารายได้ 
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๒.2.๓  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
๒.2.๔  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๒.3.๑  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

๒.4  งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๒.4.1  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
 

๓. กองช่าง 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้าน 

วิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง  
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปการณ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

๓.๑  งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๓.๑.๑  งานก่อสร้างและบูรณถนน การวางแผนโครงการก่อสร้าง 
๓.๑.๒  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
๓.๑.๓  งานระบบข้อมูลแบะแผนที่เส้นทางคมนาคม 
๓.๑.๔  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๑.5  งานประมาณการราคาก่อสร้างและค่าปรับโครงการก่อสร้าง 
๓.๑.6  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๓.๒.๑  งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากําหนดวางแผนงานงบประมาณ 
๓.๒.๒  งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
๓.๒.๓  งานควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

  การขุดดิน  –  ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดินรวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่อง
  อ่ืนๆ ในพื้นที่ 

๓.๒.๔ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๓.3  งานประสานสาธารณปูโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๓.3.๑  งานไฟฟูาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
๓.3.2  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
๓.3.3  งานระบายน้ํา แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง การบํารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ํา  
 ทําการสํารวจพื้นที่และโครงการปูองกันน้ําท่วมขัง 
๓.3.4  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
๓.3.5  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 



 
 

 

-42- 

๓.4  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
๓.4.๑  งานสํารวจแผนที่ การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง/งานควบคุมทางผังเมือง 
๓.4.2 งานวางผังพัฒนาเมืองกําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

          การระวังชี้แนวเขตท่ีสาธารณะร่วมกับที่ดิน 
๓.4.3..งานควบคุมทางผังเมืองกําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่ 

 สาธารณะการบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูและ 
 ตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการเช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบาย
  น้ํา 

๓.4.4  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะ 
๓.4.5  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกําหนดจํานวนตําแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกําลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของกําลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกําลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ทําการสํารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กําลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กําลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดจํานวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดํารงตําแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดําเนิน 
           การแทน 
                5. สํารวจการใช้ลูกจ้างว่าทํางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
          งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 

11. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
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ขั้นตอนที่ 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนที่ต้องการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้ 
        1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นํามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นํามาใช้คํานวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทํางานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะทํา   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันทํา   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจําปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจําปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันทํางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาทํางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทํางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซึ่งในการกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทํางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 

สูตรในการค านวณ 
 

จํานวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทํางานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
 
2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจํานวนคนที่ทํางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสําหรับการกําหนด
จํานวนตําแหน่ง หรือจํานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนํามา
คํานวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจํานวนคนที่ต้องการสําหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทํางานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจํานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคํานวณ 

โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคํานวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
 จากแนวทางการวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน  จึงได้กําหนดตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ 
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เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่จะดําเนินการในแต่ละส่วนราชการ 
ในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะ
ใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  
๓ ปี ดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล กําหนดตําแหน่ง ปลัดเทศบาล 1 อัตรา , หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา โดยแยก
งานออกเป็น 

  ๑.งานบริหารงานทั่วไปจึงได้กําหนดตําแหน่ง  
  -นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา  
  -เจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา 
  -คนงานทั่วไป  1  อัตรา  
  -พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  
  -พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  1 อัตรา  

2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
  -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา 
3.งานการเจ้าหน้าที่  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
 -นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 

  4.งานกฎหมายและคดี   - 
  5.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
   -เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา    

 7.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  จึงได้กําหนดตําแหน่ง   
 -นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา   
8. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
 -นักวิชาการศึกษา จํานวน 1อัตรา ครู 2 อัตรา , และผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา 

  9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
   -นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา 
 

กองคลัง   กําหนดตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา โดยแยกงานออกเป็น 
  ๑.งานการเงิน จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
   -นักวิชาการคลัง   1 อัตรา 
  ๒.งานบัญชี จึงได้กําหนดตําแหน่ง   
   -นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา   
   -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1 อัตรา (ลูกจ้างประจํา) 
  ๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
   -นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 1 อัตรา   
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๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
  -เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  

 
กองช่าง  กําหนดตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  1  อัตรา โดยแยกงานออกเป็น 

  ๑.งานก่อสร้าง   จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
   -นายช่างโยธา 1 อัตรา  

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร  จึงได้กําหนดตําแหน่ง  
 -นายช่างโยธา 1 อัตรา    

 เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่จะดําเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งประเภทใด สายงานใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลไหล่หิน และเพ่ือให้ 
การบริหารงานของเทศบาลตําบลไหล่หิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์
ตําแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้ 

     กรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ 

อัตรา 

ก าลัง 

เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่าจะได้
ใช้ในช่วงระยะเวลา  3 ปี  

ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัดเทศบาล(01)         

หัวหน้าสาํนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานทัว่ไป (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 2 2 2 2 - - -  
เจ้าพนักงานปอูงกันฯ (ปง./ชง.)  1 1 1 1 - - -  
ครู 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถบรรทุกน้าํ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2     
กองคลัง(04)         
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ 

อัตรา 

ก าลัง 

เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่าจะได้
ใช้ในช่วงระยะเวลา  3 ปี  

ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง(05)         
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
รวม 32 32 32 32 - - -  
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ เทศบาล 
 

 ๑.  การพัฒนาผู้บริหาร 
๑. การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
๔. การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๕. การฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

 ๒. พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
          ๑. จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้แก่พนักงานจ้าง 
              ในการนํามาปฏิบัติงานให้มีประโยชน์สูงสุด 

2. จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
    ในการนํามาประยุกต์ในการบริหารงานของเทศบาล 
3. ส่งเสริมให้พนักงานจ้างเทศบาลตําบล ได้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ     
    และให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๕. การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๖. การฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

๓. การพัฒนาความช านาญการ(สายปฏิบัติ) 
 ๑. การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 ๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 
๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

๑. การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
๒. การปฐมนิเทศ แนะนําชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่ หรือแนะนําที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
๓. การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ให้มีการเปลี่ยนงาน อาจจะ ๓-๔ เดือน/ครั้ง  
    เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลายด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

-58- 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลไหล่หิน  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้าง  มีหน้าที่ดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อํานวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

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

 
 

………………………………… 
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