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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลมีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎
องค๑กรน าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช๎อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลให๎สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลได๎ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค๑และเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ท าให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลสามารถคะเนได๎วําใน
อนาคต ในชํวงระยะเวลา ๓ ปี  ข๎างหน๎า  จะมีการใช๎อัตราก าลังข๎าราชการ  พนักงานสํวนท๎องถิ่น และลูกจ๎าง  
ต าแหนํงใด  จ านวนเทําใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล อีกท้ัง
เป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  และเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ภารคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลไมํให๎เกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจํายประจ าปีได๎อีกด๎วย 

 

ดังนั้น การจัดหาบุคลากรจะต๎องเป็นไปตามภารกิจหน๎าที่ที่จ าเป็นเรํงดํวนในการให๎บริการแกํ
ประชาชนขณะเดียวกันต๎องค านึงถึงภาระคําใช๎จํายด๎านงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ เชํนกัน ประกอบกับข๎อ  ๕ แหํงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล          
การประกาศก าหนดหลักเกณฑ๑การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล    
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  จึงได๎จัดท าแผนอัตราก าลัง   
๓ ปี ขึ้นเพ่ือขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการกลางเทศบาล / ก.ท. จังหวัดล าปาง  พิจารณาตํอไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา

ต าแหนํง และมาตรฐานของต าแหนํง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข๎อ ๕ ก าหนดให๎คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.จ.)ก าหนดให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)ก าหนดต าแหนํงพนักงานเทศบาลวําจะมี
ต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด ให๎ค านึงถึงภารกิจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ต๎องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระคําใช๎จํายของเทศบาลที่จะต๎องจํายในด๎าน
การบุคคลโดยให๎เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงาน หรือลูกจ๎างพนักงานจ๎างเทศบาล เพ่ือใช๎ในการ
ก าหนดต าแหนํงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

 ๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ได๎มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหนํงพนักงานเทศบาล  โดยก าหนดแนวทางให๎เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาลเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํง และการใช๎ต าแหนํงพนักงานเทศบาสล โดยให๎เสนอให๎ก.ท.จ.
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยให๎เทศบาลแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘  -
๒๕๖๐ ได๎ท าการวิเคราะห๑อ านาจหน๎าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห๑ความต๎องการก าลังคน  วิเคราะห๑
การวางแผนใช๎ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหนํง
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผนอัตราก าลังสามปี 

๑.๓ จากหลักเกณฑ๑และเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล จึงได๎จัดท าแผน
อัตราก าลังสามปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่เหมาะสม     
ไมํซ้ าซ๎อน 

๒.๒  เพ่ือให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  มีการก าหนดต าแหนํง  การจัดอัตราก าลัง       
การจัดโครงสร๎างให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

๒.๓   เพ่ือให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล   มีการวางแผนอัตราก าลัง  การจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแตํงตั้งพนักงานเทศบาล  เกิดประโยชน๑ตํอประชาชนเกิดสัมฤทธิ์ผลตํอภารกิจและ
อ านาจหน๎าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความค๎ุมคําสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนํวยงานที่ไมํจ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 

๒.๔ เพ่ือวางแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลในการรองรับความเจริญเติบโต    
ของเทศบาลให๎เหมาะสม 

        /๒.๕ เพ่ือการ...  
    -๒- 
 

๒.๕ เพ่ือการปรับใช๎ก าลังคน ของแตํละสํวนราชการให๎มีความเหมาะสม 
๒.๖ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ให๎มี

คุณภาพมากขั้น 
๒.๗  เพ่ือให๎การจัดระบบบริการสาธารณะตามอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  



 

 

 

 
 

เป็นไปโดยทั่วถึงและกว๎างขวางมากขึ้น 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
 ๓.๑ วิเคราะห๑อ านาจหน๎าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู๎บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาล 
 ๓.๒ ก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดล าปางได๎อยํางมีประสิทฺธิภาพ 
 ๓.๓ ก าหนดต าแหนํงนายงานตํางๆจ านวนต าแหนํงและระดับต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ 
 ๓.๔จัดท ากรอบอัตราก าลังสามปีโดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 ๓.๕ ให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปี
ละ ๑ ครั้ง 
 

ส่วนที่ ๒ 
องค์กรรับผิดชอบ 

 
๑.องค์กรในการก ากับดูแลการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประกอบด้วย 
 ๑.๑ คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด ) มีหน๎าที่ในการพิจารณา              
ให๎ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยตรวจสอบวําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยก าหนดต าแหนํง และใช๎ต าแหนํงเป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ และมี
ภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลเกินกวําที่กฎหมายก าหนดหรือไมํ   
 ๑.๒ คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง)  มีหน๎าที่ในการพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในกรณีท่ีคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาแล๎วเห็นวําแผนอัตราก าลังขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังไมํเหมาะสม แตํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยืนยันวําแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีจัดท าขึ้นมีความ
เหมาะสม  และแจ๎งยืนยันตํอคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) ให๎คณะกรรมการ
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด ) สํงเรื่องให๎คณะกรรมการกลางข๎าราชการ หรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น (ก.กลาง) พิจารณาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังกลําว  
 
 

-๓- 
 

เมื่อคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) มีมติเป็นประการใด ให๎คณะกรรมการ
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฎิบัติตามนั้น 
 
๒.องค์กรในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  



 

 

 

 
 

  องค๑กรปกครองสํวนท๎อง มีหน๎าที่ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยแตํงตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าแผนอัตราก าลังประกอบด๎วย นายกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค๑กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และหัวหน๎าสํวนราชการ เป็นกรรมการ และมีข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ๑ คน 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ   ให๎คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฎิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เสนอให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ  และประกาศใช๎แผนอัตราก าลัง ๓  ปี เพื่อเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหนํงและใช๎ต าแหนํงขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามรอบระยะเวลา ๓  ปี และเมื่อครบก าหนด
แล๎วให๎จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในรอบถัดไป 
 

                     
ส่วนที่ ๓ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
๑.ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๑.๑ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวิเคราะห๑อ านาจหน๎าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบของ 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในชํวงระยะเวลา ๓ ปี ข๎างหน๎า  ตามกฎหมายจัดตั้งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํ
ละประเภท  ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นและสภาพ
ปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น เพื่อให๎ทราบวํา ลักษณะงานที่จะต๎องด าเนินการใน
ระยะเวลา ๓  ปี ข๎างหน๎ามีอะไรบ๎าง จ านวนภารกิจมีเพ่ิมมากข้ึนอยํางไร และมีลักษณะพิเศษที่มีความ
จ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ปฎิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญงานเฉพาะด๎านหรือไมํ  ประเภทใดบ๎าง จ านวนเทําใด 
และภารกิจที่องค๑กรปกครองท๎องถิ่นจะท านั้น  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ที่จะด าเนินการได๎
หรือไม ํ
  ๑.๒ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท าการวิเคราะห๑เพ่ือประเมินความต๎องการก าลังคนวํา 
ในชํวงระยะเวลา ๓  ปี ตํอไปข๎างหน๎า มีความจ าเป็นต๎องใช๎ก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเทําใด                      
จึงจะสามารถปฎิบัติงานตามภารกิจที่อยูํในอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห๑ความต๎องการก าลังคน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถพิจารณาได๎จาก
ภารกิจ และปริมาณงานที่มีอยูํในปัจจุบัน และคาดคะเนวําจะมีในอนาคต ๓  ปีข๎างหน๎า ซึ่งอาจพิจารณาได๎จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น  
 
      -๔- 
  
  ๑.๓ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท าการวิเคราะห๑การวางแผนการใช๎ก าลังคน ให๎เหมาะสมกับ
ความรู๎ความสามารถ และต าแหนํง เพื่อให๎มีการใช๎ก าลังคนเกิดประโยชน๑สูงสุด  



 

 

 

 
 

  ๑.๔ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท าการส ารวจ ประเมินความรู๎ ความสามารถของ                
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของตน เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือ        
ฝึกอบรมก าลังคนให๎สามารถปฎิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอองค๑กร 
  ๑.๕ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าผลที่ได๎จากการวิเคราะห๑ข๎างต๎น มาจัดท า
กรอบอัตราโดยด าเนินการ  ดังนี้ 
   ๑)  ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม
ประกาศก าหนดสํวนราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๒)ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ประจ าในสํวนราชการ 
ตําง ๆ ตามโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการตาม ๑ ) โดยพิจารณาก าหนดต าแหนํงเป็นต าแหนํงใด สายงานใด 
ระดับใด และมีจ านวนเทําใด ให๎เป็นไปตามความจ าเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต๎องปฎิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน และปริมาณงานในสํวนราชการนั้น 
   ๓) ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ที่ก าหนดในสํวนราชการตาม ๒ ) 
ต๎องเป็นต าแหนํงสายงานที่คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง ) ได๎จัดท า                   
มาตรฐานก าหนดต าแหนํงแล๎ว ส าหรับต าแหนํงผู๎ปฎิบัติในสายงานที่เริ่มต๎นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓                  
ทุกต าแหนํงสายงานให๎ก าหนดต าแหนํงเป็นต าแหนํงระดับควบ เป็นระดับ ๑ -๓ ระดับ ๒-๔ หรือระดับ ๓ -๕ 
แล๎วแตํกรณี 
   ๔) การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังให๎
ก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในระยะเวลา ๓  ปี ให๎แสดงกรอบอัตราก าลัง ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ังหมด และการก าหนดต าแหนํงเพิ่มใหมํเป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง                    
และปีท่ีสาม 
   ๕) ในการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ตามแผนอัตราก าลัง
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่จัดท าข้ึนในครั้งแรกให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก าหนดเป็นต าแหนํงใด 
ระดับใด ในสํวนราชการตําง ๆ ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องก าหนดภายใต๎หลักเกณฑ๑ที่คณะกรรมการ
กลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

๖) การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ขององค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎พิจารณาก าหนดได๎ตามความเหมาะสม ความจ าเป็น ตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ  ความยาก และ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน  และให๎ค านึงถึงต าแหนํงสายงานของตัวข๎าราชการองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ที่มีอยูํในปัจจุบันประกอบด๎วย 
  ๑.๖ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ที่ได๎จัดท าข้ึน เสนอให๎คณะกรรมการ
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ เมื่อให๎คณะกรรมการ ข๎าราชการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎ว ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกาศใช๎
แผนอัตราก าลัง ๓  ปี เพื่อเป็นกรอบการก าหนดต าแหนํงและใช๎ต าแหนํงขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
          -๕- 
       



 

 

 

 
 

  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช๎แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว 
ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ในรอบปีถัดไป 
  ๑.๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) 
 ตามข๎อ ๑ .๖ หากคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) เห็นวํา แผนอัตราก าลัง ที่
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าข้ึนยังไมํเหมาะสม ให๎องค๑กรปกครองท๎องถิ่นด าเนินการปรับปรุง แผน
อัตราก าลัง ๓  ปี  ตามความเห็นของคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) แตํหากองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็นวํา แผนอัตราก าลัง ๓  ปี ที่ได๎จัดท าข้ึนนั้นมีความเหมาะสมแล๎ว ให๎แจ๎งยืนยันแผน
อัตราก าลัง ๓  ปี ตํอคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด ) ให๎คณะกรรมการ 
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ก.จังหวัด) เสนอเรื่องพร๎อมความเห็นให๎คณะกรรมการกลางข๎าราชการ  หรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) เป็นประการใดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) และองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการไปตามนั้น 

๒.ระยะเวลาด าเนินการ    

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน เดือนกันยายน เพ่ือมีผลใช๎
บังคับตั้งแตํเริ่มปีงบประมาณถัดไปของรอบการจัดท าแผนอัตรา๓ ปี  (รอบปี ๒๕๕๘ –๒๕๖๐)  
 
๔.สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
    ๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

๔.๑.๑  ข้อมูลเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
-  เริ่มจัดตั้งเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร ครั้งแรกตั้งแตํวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ๑ 

พ.ศ.๒๕๔๐ และได๎รับการเปลี่ยนชื่อและยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร  อ าเภอห๎างฉัตร 
จังหวัดล าปาง  เป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  และจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล
ขนาดเล็ก เทศบาลได๎ปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗   โดยมีสํวนราชการดังนี้ 

-  คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ประกอบด๎วย  
    ๑.  นายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน  (มาจากการเลือกตั้ง)   
    ๒.  รองนายกเทศมนตรี  จ านวน ๒ คน  (นายกฯ แตํงตั้ง) 
    ๓.  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน  (นายกฯ แตํงตั้ง) 
    ๔.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน  (นายกฯ แตํงตั้ง) 

   -  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  จ านวน ๑๒ คน (มาจากการเลือกตั้ง) 
-  พนักงานเทศบาล      จ านวน  ๑๙  คน 

   -  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จ านวน  ๑๒  คน 
   -  พนักงานจ๎างทั่วไป      จ านวน   ๗   คน 
      -๖- 
 
 



 

 

 

 
 

๔.๑.๒  สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง  ส านักงานตั้งอยูํเลขท่ี ๔๔๐ หมูํ ๓ ต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง อยูํ

หํางจากที่วําการอ าเภอห๎างฉัตรประมาณ ๔ กิโลเมตร  มีอาณาเขตที่ดินติดตํอพ้ืนที่ข๎างเคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดตํอกับพื้นท่ี อบต.เวียงตาล และ อบต.วอแก๎ว อ าเภอห๎างฉัตร    

จังหวัดล าปาง 
  ทิศใต๎  ติดตํอกับพื้นท่ี เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห๎างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับพ้ืนที่ อบต.หนองหลํม  อ าเภอห๎างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับพ้ืนที่ อบต.เวียงตาล  อ าเภอห๎างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
  เนื้อท่ี    มีพื้นที่ประมาณ ๖๕ .๗๗๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑ ,๑๐๖ .๒๕ ไรํ พื้นท่ี
การเกษตรประมาณ ๕,๓๖๓ ไรํ  พื้นที่โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบและมีแนวเขตปุาอุทยานแหํงชาติดอยขุนตาลบ๎าน      
ปางมํวง หมูํ ๙  เป็นเขตอนุรักษ๑ปุาไม๎ 
  ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่โดยสํวนใหญํคํอนข๎างราบ บางสํวนเป็นเนินเขาและภูเขาสูงชัน          
มีแนวเขตปุาอุทยานแหํงชาติดอยขุนตาล บ๎านปางมํวง หมูํ ๙ ต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตรจังหวัดล าปาง  
เป็นเขตอนุรักษ๑ปุาไม๎ ซึ่งชนิดปุาสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณหรือปุาผสมผลัดใบ  และมีบางสํวน เป็นปุาดงดิบ
แห๎ง ปุาดงดิบเขาและปุาสนเขา สภาพดินสํวนใหญํเป็นดินเหนียวปนทราย บางสํวนเป็นดินลูกรัง  หินสํวนใหญํเป็น
หินปูน 
  ลักษณะภูมิอากาศ   เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู  คือ 
   -  ฤดูร๎อน  เริ่มต้ังแตํเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๙ องศาเซลเซียส 
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกพอสมควร 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปานกลาง 
   -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อากาศคํอนข๎างหนาวจัด  
    
  แผนที่ตั้งแสดงอาณาเขต 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 
หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ  เต็มพ้ืนที่ จ านวน ๗ หมูํบ๎าน 

 



 

 

 

 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 
ครัวเรือน 
(หลังคา) 

ประชากร 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ผู๎น าหมูํบ๎าน 

๓ แมํฮาว ๗๔๔ ๑,๘๘๒ ๙๒๕ ๙๕๗ นายด ารงค๑  ใจมูล (ผญบ.) 
๔ สถานี ๑๔๘ ๓๒๗ ๑๖๒ ๑๖๕ นายเฉลิม  สายค าฟู  (ผญบ.) 
๕ แพะดอนสัก ๔๔๓ ๑,๐๔๔ ๔๗๙ ๕๖๕ นายผัดแก๎ว แสงเมืองเปียง 

(ผญบ.) 
๖ ขามแดง ๔๗๕ ๘๕๙ ๔๐๗ ๔๕๒ นายอภิชาติ  สุภากุล  (ผญบ.) 
๗ ปันง๎าว ๗๔๔ ๑,๙๑๖ ๙๓๕ ๙๘๑ นายศักด์ิ  สอนปิงค า  (ผญบ.) 
๘ หัวหนอง ๒๖๑ ๔๑๙ ๑๙๗ ๒๒๒ นายปัทมากร  ไชยอินปั๋น  (ผญบ.) 
๙ ปางมํวง ๑๒๔ ๓๔๓ ๑๖๒ ๑๘๑ นายสุทัน  แสงบุญเรือง  (ผญบ.) 

 รวม ๒,๙๓๙ ๖,๗๙๐ ๓,๒๖๗ ๓,๕๒๓  
 

ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
 

ประชากร  ประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๗๙๐ คน แยกเป็นชาย ๓,๒๖๗ คน หญิง ๓,๕๒๓ คน 
 

  ท๎องถิ่นอ่ืนในต าบล 
    -  เทศบาลต าบลห๎างฉัตร     ๑    แหํง 
 

คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
    ๑.  นายไพโรจน๑ สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
    ๒.  นายวสันติ์   ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีฯ  
    ๓.  นายดนัย   เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีฯ 
    ๔.  นางระพีพรรณ เป็งบังวัน  เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ 
    ๕.  นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
    ๑.  นายอาทิตย๑  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลฯ  
    ๒.  นายปริญญา สุวรรณศร รองประธานสภาฯ  
    ๓.  นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
    ๔.  นางสุภาภรณ๑ นันทพันธ๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
    ๕.  นายไฉน  ชัชวาลย๑  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
    ๖.  นายนเรศน๑  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
    ๗.  นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
    ๘.  นายสมยศ  ไชยนันตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
    ๙.  นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
   ๑๐.  นายสชุาติ  วงศ๑สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
   ๑๑.  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
   ๑๒.  นายสุพรรณ ทรายหล๎า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
      -๘- 
 

๒.๑.๓  สภาพเศรษฐกิจ 



 

 

 

 
 

            การเกษตรกรรม  ราษฎรในต าบลห๎างฉัตร  ทุกหมูํบ๎าน  สํวนใหญํจะประกอบอาชีพ                  
ด๎านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลัก ข๎าวที่ปลูกกันสํวนใหญํจะเป็นข๎าวเหนียว            
ในอัตราร๎อยละ  ๗๐ และข๎าวเจ๎า ในอัตราร๎อยละ ๓๐  นอกจากอาชีพท านาปลูกข๎าวแล๎วบางสํวนยังมีอาชีพท าไรํ    
ท าสวนผัก - ผลไม๎ และอาชีพเลี้ยงสัตว๑อีกด๎วย 

 

  สถิติข๎อมูลการเกษตร 

หมูํที่ 
พ้ืนที่ พ้ืนที่ พ้ืนที่เกษตร ครัวเรือน ครัวเรือน 

เกษตร ทั้งหมด เกษตร ที่นา ที่ไรํ ไม๎ผล พืชผัก ทั้งหมด 

๓ ๕,๓๕๐ ๑,๕๕๙ ๒,๓๗๒ ๒๖๒ ๑๗๘ ๑๕ ๔๘๑ ๒๑๐ 

๔ ๔๑๔ ๑๖๐  - ๗ ๑๔๕ ๘ ๙๐ ๕๕ 

๕ ๑,๔๓๗ ๔๒๒ ๔๕๐ ๗๕ ๒๕ ๑๒ ๒๕๕ ๙๖ 

๖ ๑,๐๙๙ ๖๕๔ ๖๕๙ ๓๕ ๔๒ ๑๘ ๒๒๓ ๘๕ 

๗ ๓,๐๔๗ ๑,๖๕๕ ๑,๖๓๔ ๑๒๖ ๔๔ ๑๒ ๔๗๐ ๑๐๘ 

๘ ๑,๐๓๖ ๖๕๕ ๕๖๐ ๕๕ ๒๕ ๑๕ ๑๐๘ ๕๙ 

๙ ๔,๑๒๘ ๓๒๕ ๓๗๕ ๒๓๕ ๕๓ ๑๒ ๗๓ ๖๕ 

รวม ๑๖,๕๑๑ ๕,๔๓๐ ๖,๐๕๐ ๗๙๕ ๕๑๒ ๙๒ ๑,๗๐๐ ๖๗๘ 
 
  สถิติข๎อมูลปศุสัตว๑ 

หมูํที่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกํพ้ืนเมือง ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ด 

๓ ๑๕๐  - ๑๒๒ ๑๒๔ ๑,๙๕๐  -  - ๑๑๐ 

๔ ๕๒  - ๑๘ ๑๒ ๗๒๐  -  - ๗๐ 

๕ ๗๕  - ๓๕ ๑๑๔ ๙๕๐  -  - ๕๖ 

๖ ๔๕  - ๑๒ ๔๕ ๓๑๕  -  - ๔๕ 

๗ ๓๖๕  - ๓๐ ๒๕๐ ๘๖๐  -  - ๘๐ 

๘ ๔๕  - ๒๔ ๒๐๔ ๓๕๐  -  - ๒๐ 

๙ ๑๔๘  - ๖๗ ๑๓๐ ๕๔๕  -  - ๓๕ 

รวม ๘๘๐ ๐ ๓๐๘ ๘๗๙ ๕,๖๙๐ ๐ ๐ ๔๑๖ 
       
       
      -๙-  
 

หนํวยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 



 

 

 

 
 

   -  โรงงานอุตสาหกรรม    ๒๐   แหํง 
   -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญํ    ๓   แหํง 
 

ด๎านแรงงาน 
  -  แรงงานภาคเกษตรกรรม          ๑,๒๗๘   คน 
  -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม          ๒,๐๐๐   คน 
 

  ผลผลิตที่ส าคัญ 
    ๑.  กลุํมเกมส๑ไม๎   บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๒.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า   บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๓.  กลุํมท าขนมปัง   บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๔.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑   บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๕.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑   บ๎านสถานี  หมูํ ๔ 
    ๖.  กลุํมแปรรูปสมุนไพร   บ๎านแพะดอนสัก  หมูํ ๕ 
    ๗.  กลุํมผลิตภัณฑ๑จากกะลามะพร๎าว บ๎านขามแดง  หมูํ ๖  
    ๘.  กลุํมตีมีด    บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
    ๙.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า   บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
  ๑๐.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑   บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๑๑.  กลุํมน้ าพริกหนุํม, น้ าพริกตาแดง บรรจุกระป๋อง     บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗  
  ๑๒.  กลุํมไม๎แกะสลัก   บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๑๓.  กลุํมข๎าวแต๐น   บ๎านหัวหนอง  หมูํ ๘ 
  ๑๔.  กลุํมขนมไทย   บ๎านปางมํวง  หมูํ ๙ 
 

๒.๑.๔  สภาพทางสังคม 
  การศึกษา 
  ๑ .  โรงเรียนประถมศึกษา   ๒  แหํง  
        -  โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓  
   นักเรียน  จ านวน  ๖๗   คน  
   ครู  จ านวน   ๘ คน  
        -  โรงเรียนบ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗  
   นักเรียน  จ านวน           ๗๕  คน  
   ครู  จ านวน   ๘ คน  
  ๒ .  โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑  แหํง  
            -  โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา  
   นักเรียน  จ านวน   ๕๐๓   คน  
   ครู  จ านวน   ๔๑ คน  
 
 
      -๑๐- 
 
  ๓ .  ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนการศึกษานอกระบบฯ ๑  แหํง  



 

 

 

 
 

   นักเรียน  จ านวน   ๑ ๑๒   คน  
   ครู  จ านวน     ๒ คน  
  ๔ .  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แหํง  
             -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   ๒๖   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
             -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านขามแดง  หมูํ ๖  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   ๒๔   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
            -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   ๒๐   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
  ๕ .  หอกระจายขําวในหมูํบ๎านและเสียงตามสาย ๗  แหํง  
  ๖ .  ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน  ๗  แหํง  

สถาบันและองค๑กรทางศาสนา 
  ๑.  วัดต๎นซ๎อ บ๎านแมํฮาว หมูํ ๓  
  ๒.  วัดสถานี  บ๎านสถานี หมูํ ๔ 
  ๓.  วัดดอนสัก    บ๎านแพะดอนสัก หมูํ ๕  
  ๔.  วัดขามแดง บ๎านขามแดง หมูํ ๖  
  ๕.  วัดปันง๎าว บ๎านปันง๎าว หมูํ ๗  
  ๖.  วัดดอนมูล บ๎านหัวหนอง หมูํ ๘  
  ๗.  วัดปางมํวง บ๎านปางมํวง หมูํ ๙  
  ๘.  ส านักสงฆ๑บ๎านใหมํลมเย็น  บ๎านปันง๎าว หมูํ ๗  
  ๙.  พระธาตุ   ๓  แหํง   ได๎แกํ  
   -  พระธาตุวัดต๎นซ๎อแมํฮาว หมูํ ๓  
   -  พระธาตุบ๎านสถานี หมูํ ๔  
   -  พระธาตุบ๎าน ปันง๎าว หมูํ ๗ 
   -  พระธาตุปางมํวง หมูํ ๙  
  การสาธารณสุข 
  ๑ .  โรงพยาบาลห๎างฉัตร  ขนาด ๖๐ เตียง 
  ๒ .  อัตราการมีน้ าและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
           -๑๑-  
 
  คุณภาพชีวิต 



 

 

 

 
 

  ๑.  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยโรคเอดส๑         ๑  แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร) 
  ๒.  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยติดยาเสพติด     ๑  แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร) 
  มวลชน / กลุํมพลัง 
  ๑ .  ลูกเสือชาวบ๎าน ๘  รุํน  ๘๔  คน  
  ๒.  ไทยอาสาปูองกันชาติ  ๓  รุํน  ๕๐  คน  
 

๒.๑.๕  การบริการพื้นฐาน 
  การคมนาคม  การคมนาคมติดตํอระหวํางอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม          
ภายในต าบลและหมูํบ๎าน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ทางหลวงแผํนดินสายล าปาง - เชียงใหมํ (คสล.)   ๑ สาย 
  ๒.  ทางหลวงชนบท (คสล.) อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเมือง (ถนนจามเทวี)   ๑ สาย   
  ๓.  ทางหลวงชนบท (ราดยาง)  อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเกาะคา    ๑ สาย 
  ส าหรับเส๎นทางเชื่อมตํอระหวํางต าบลและหมูํบ๎าน เป็นถนนลูกรังประมาณ ๑๐% เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม๎ไผํ และลาดยางแอสฟัล ท๑ติก ประมาณ  ๙๐% นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมทางรถไฟ  
โดยในต าบลห๎างฉัตรมีสถานีรับ - สํง ผู๎โดยสาร จ านวน ๒ แหํง คือ บ๎านสถานี หมูํ ๔ และบ๎านปางมํวง หมูํ ๙ 
  การสาธารณูปโภค 
  ๑.  มีการประปาระดับหมูํบ๎าน จ านวน ๖ แหํง  (บ๎านแมํฮาว , บ๎านสถานี , บ๎านแพะดอนสัก 
, บ๎านขามแดง และบ๎านหัวหนอง) 
  ๒.  แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ประเภทอ่ืน  
   -  บํอน้ าตื้น  ๙๙๕ แหํง  
   -  บํอบาดาล    ๑๐ แหํง  
   -  ฝายน้ าล๎น    ๑๐ แหํง  
   -  ท านบกั้นน้ า       ๑ แหํง  
   -  ถังรองรับน้ าฝน  ๒๑ แหํง  
  การโทรคมนาคมติดตํอสื่อสาร 
  -  ชุมสายโทรศัพท๑    ๓  แหํง  (DTAC ๒ แหํง ,  TRUE ๑ แหํง) 

๒.๑.๖  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน  ลักษณะสภาพทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย บางสํวนเป็นดินลูกรัง 
  ทรัพยากรน้ า   มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนี้  

-  ล าน้ า ล าห๎วย   จ านวน ๔ แหํง คือ ล าน้ าแมํตาล น้ าแมํฮาว ห๎วยคอกหมู ห๎วยลวด 
-  บึง หนอง  จ านวน ๖ แหํง คือ หนองหมู หนองมน หนองแฝก หนองกลาย หนองปูุห๎อ  

หนองดินแดง  
  ทรัพยากรปุาไม๎  พ้ืนที่ปุาสํวนใหญํเป็นจ าพวกปุาไม๎อนุรักษ๑ อยูํในเขตบ๎านปางมํวง หมูํ ๙ เป็น
เขตปุาอุทยานแหํงชาติดอยขุนตาล ชนิดปุาสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณ หรือปุาผสมผลัดใบและปุาเต็งรัง  หรือ
ปุาแดง บางสํวนเป็นปุาดงดิบแล๎ง ปุาดงดิบเขา และปุาสนเขา 
      -๑๒-  
๒.๒  ศักยภาพและโอกาสของต าบล 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑.  จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น   ๔๒  คน 



 

 

 

 
 

พนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑๙  คน 
        ๑.  ปลัดเทศบาล ๗  (รักษาการปลัดเทศบาล ๘) จ านวน  ๑  คน  
        ๒.  นักบริหารงานทั่วไป ๗ (หัวหน๎าส านักปลัด)  จ านวน  ๑  คน 
        ๓.  นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน๎าฝุายอ านวยการ) จ านวน  ๑  คน 
        ๔.   ผู๎อ านวยการกองคลัง ๗    จ านวน  ๑  คน  
        ๕.  ผู๎อ านวยการกองชําง ๗    จ านวน  ๑  คน  
        ๖.  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๗ว  จ านวน  ๑  คน  
        ๗.  บุคลากร ๗ว     จ านวน  ๑  คน 
        ๘.  เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖ว    จ านวน  ๑   คน 
        ๙.  นั กวิชาการศึกษา ๖ว      จ านวน  ๑  คน 
        ๙.  นักพัฒนาชุมชน ๖ว    จ านวน  ๑  คน  
        ๑๐.  นิติกร ๕       จ านวน  ๑  คน 
          ๑๑.  นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว     จ านวน  ๑  คน  
        ๑๒.  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๕   จ านวน  ๑  คน 
        ๑๓.  เจ๎าพนักงานธุรการ ๖ว     จ านวน  ๑  คน 
        ๑๔.  เจ๎าพนักงานธุรการ ๕      จ านวน  ๑  คน 
        ๑๕.  เจ๎าพนักงานพัสดุ ๕    จ านวน  ๑  คน  
        ๑๖.  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๕   จ านวน  ๑  คน 
        ๑๗.  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๔   จ านวน  ๑  คน 
        ๑๘.  นายชํางโยธา ๕    จ านวน  ๑  คน 
        ๑๙.  เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ จ านวน  ๑  คน 
        ๒๐.  ครู      จ านวน  ๒  คน 
 

     พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  ๑๖  คน 
        ๑.  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน  จ านวน  ๑  คน  
        ๒.  ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา    จ านวน  ๑  คน 
        ๓.  ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  ๑  คน  
        ๔.  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน  ๑  คน 
        ๕.  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ       จ านวน  ๑  คน 
        ๖.  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎   จ านวน  ๑  คน  
        ๗.  ผู๎ชํวยนายชํางโยธา    จ านวน  ๑  คน 
        ๘.  ผู๎ดูแลเด็ก     จ านวน  ๔  คน 
        ๙.  พนักงานขับรถยนต๑     จ านวน  ๑  คน  
       ๑๐.  พนักงานดับเพลิง    จ านวน  ๑  คน  
       ๑๑.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (วําง)  จ านวน    -  คน 
       ๑๒.  พนักงานขับรถขยะ  (วําง) , (ก าหนดเพ่ิม)  จ านวน    -  คน 
      -๑๓- 
 

     พนักงานจ๎างทั่วไป   จ านวน  ๘  คน 
       ๑.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน  ๑  คน  



 

 

 

 
 

       ๒.  คนงานทั่วไป     จ านวน  ๒  คน 
       ๓.  ผู๎ชํวยชํางทั่วไป (วําง)    จ านวน   -  คน 
       ๔.  คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน  ๔  คน 
๒.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

              -  ปริญญาโท     จ านวน   ๓   คน 
              -  ปริญญาตรี     จ านวน  ๒ ๖  คน 
              -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อนุปริญญา    จ านวน  ๑๐  คน 

๓.  รายได๎ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
              -  รายได๎ประจ าปี ๒๕๕ ๖  (รายได๎รวมเงินอุดหนุน) ๒๗,๑๑๒,๐๓๓.๙๙  บาท 
        -  รายได๎ที่ เทศบาลฯ จัดเก็บเอง     ๒,๑๙๗,๐๔๙.๑๓  บาท 
        -  รายได๎ ที่สํวนราชการอ่ืน ๆ จัดสรรให๎            ๑๙,๔๔๒,๗๓๗.๘๖  บาท 
        -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       ๕ ,๔๗๒,๒๔๗.๐๐  บาท 
        -  เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค๑)   ๑๓ ,๙๗๕,๔๒๐.๕๐  บาท 
              -  เงินสะสม        ๙ ,๑๔๕,๗๒๓.๔๐  บาท     
         -  ทุนส ารองเงินสะสม       ๖ ,๘๑๗,๙๘๑.๙๕  บาท 
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  
 การรวมกลุํมของประชาชน  ๑๙  กลุํม  ดังนี้ 
 ๑. กลุํมออมทรัพย๑    ๗  กลุํม  รวม ๗ หมูํบ๎าน 
 ๒. กลุํมสหกรณ๑      ๔  กลุํม 
 ๓. กลุํมผู๎สูงอายุ     ๗  กลุํม 
 ๔. กลุํมสตรี     ๗  กลุํม 
 ๕. กลุํมเยาวชน     ๖  กลุํม  รวม ๗ หมูํบ๎าน 
 ๖. กลุํมยุวชนเกษตร    ๓  กลุํม  รวม ๗ หมูํบ๎าน 
 ๗. กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร    ๒  กลุํม  รวม ๗ หมูํบ๎าน 
 ๘. กลุํมร๎านค๎าชุมชน    ๕  กลุํม 
 ๙. กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค    ๒  กลุํม 
 ๑๐. กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสุกร    ๒  กลุํม 
 ๑๑. กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑    ๓  กลุํม 
 ๑๒. กลุํมประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑จากกะลามะพร๎าว   ๒  กลุํม  
 ๑๓. สถาบันการเงินชุมชน    ๑  กลุํม 
 ๑๔. ศูนย๑พัฒนาครอบครัวต าบล   ๑  กลุํม 
 ๑๕. กองทุนสุขภาพต าบล    ๑  กลุํม 
 ๑ ๖. กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ๑  กลุํม 
 
      -๑๔- 
 ๑ ๗. ศูนย๑ปฏิบัติตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบล ๑  กลุํม  
 ๑ ๘. ชุดรักษาความสงบเรียบร๎อยประจ าหมูํบ๎าน    ๗  กลุํม  ๗ หมูํบ๎าน 
 ๑ ๙. กลุํมอ่ืน ๆ    ๒  กลุํม  



 

 

 

 
 

        - สภาวัฒนธรรมต าบลห๎างฉัตร  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
        - ศูนย๑กีฬาต าบลห๎างฉัตร  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาด๎านการกีฬาแกํเด็ก เยาวชนและ  

         ประชาชน 
หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ    เต็มพ้ืนที่  จ านวน  ๗  หมูํบ๎าน 

 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 
ครัวเรือน 
( หลังคา ) 

ประชากร 
( คน ) 

ชาย 
( คน ) 

หญิง 
( คน ) 

ผู๎น าหมูํบ๎าน 

๓ แมํฮาว ๖๙๘ ๑,๘๘๒ ๙๒๕ ๙๕๗ นายสมศักด์ิ  ใจมูล (ก านัน) 
๔ สถานี ๑๓๕ ๓๒๗ ๑๖๒ ๑๖๕ นายเฉลิม  สายค าฟู  (ก านัน) 
๕ แพะดอนสัก ๔๑๓ ๑,๐๔๔ ๔๗๙ ๕๖๕ นายผัดแก๎ว แสงเมืองเปียง 

(ผญบ.) 
๖ ขามแดง ๔๓๙ ๘๕๙ ๔๐๗ ๔๕๒ นายอภิชาติ  สุภากุล  (ผญบ.) 
๗ ปันง๎าว ๗๑๑ ๑,๙๑๖ ๙๓๕ ๙๘๑ นายศักด์ิ  สอนปิงค า  (ผญบ.) 
๘ หัวหนอง ๒๔๔ ๔๑๙ ๑๙๗ ๒๒๒ นายปัทมากร  ไชยอินปั๋น (ผญบ.) 
๙ ปางมํวง ๑๑๒ ๓๔๓ ๑๖๒ ๑๘๑ นายสุทัน   แสงบุญเรือง  (ผญบ.) 

 รวม ๒,๗๕๒ ๖,๗๙๐ ๓,๒๖๗ ๓,๕๒๓  
 

ข๎อมูล  ณ  เดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
ประชากร  จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๗๙๐ คน  แยกเป็นชาย ๓,๒๖๗ คน               

หญิง ๓,๕๒๓ คน 
 

  ท๎องถิ่นอ่ืนในต าบล 
    -  เทศบาลต าบลห๎างฉัตร     ๑    แหํง 
 

คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
    ๑.  นายไพโรจน๑            สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
    ๒.  นายวสันติ์             ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีฯ  
    ๓.  นายดนัย             เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีฯ 
    ๔.  นางระพีพรรณ      เป็งบังวัน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
    ๕.  นายสมศักดิ ์           แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
    ๑.  นายอาทิตย๑  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลฯ  
    ๒.  นายปริญญา สุวรรณศร รองประธานสภาฯ  
    ๓.  นางสมพร   สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
    ๔.  นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
    ๕.  นายนเรศน๑  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
      -๑๕- 
 
    ๖.  นางสุภาภรณ๑ นันทพันธ๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
    ๗.  นายไฉน      วงศ๑ชัชวาลย๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
    ๘.  นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 



 

 

 

 
 

    ๙.  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  ๑๐.  นายสมยศ  ไชยนันตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  ๑๑.  นายสุพรรณ ทรายหล๎า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  ๑๒.  นายสุชาติ  วงศ๑สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 

๒.๑.๓  สภาพเศรษฐกิจ 
            การเกษตรกรรม  ราษฎรในต าบลห๎างฉัตร  ทุกหมูํบ๎าน  สํวนใหญํจะประกอบอาชีพ                  

ด๎านเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการท านาปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลัก  ข๎าวที่ปลูกกันสํวนใหญํจะเป็นข๎าวเหนียว            
ในอัตราร๎อยละ ๗๐ และข๎าวเจ๎า ในอัตราร๎อยละ ๓๐ นอกจากอาชีพท านาปลูกข๎าวแล๎วบางสํวนยังมีอาชีพท าไรํ    
ท าสวนผัก - ผลไม๎  และอาชีพเลี้ยงสัตว๑อีกด๎วย 

 

  สถิติข๎อมูลการเกษตร 

หมูํที่ 
พ้ืนที่ พ้ืนที่ พ้ืนที่เกษตร ครัวเรือน ครัวเรือน 

เกษตร ทั้งหมด เกษตร ที่นา ที่ไรํ ไม๎ผล พืชผัก ทั้งหมด 
๓ ๕,๓๕๐ ๑,๕๕๙ ๒,๒๗๒ ๒๖๒ ๑๗๘ ๑๕ ๔๘๑ ๒๑๐ 

๔ ๔๑๔ ๑๖๐  - ๗ ๑๔๕ ๘ ๙๐ ๕๕ 

๕ ๑,๔๓๗ ๔๒๒ ๔๕๐ ๗๕ ๒๕ ๑๒ ๒๕๕ ๙๖ 

๖ ๑,๐๙๙ ๖๕๔ ๖๕๙ ๓๕ ๔๒ ๑๘ ๒๓๓ ๘๕ 

๗ ๓,๐๔๗ ๑,๖๕๕ ๑,๖๔๓ ๑๒๖ ๔๔ ๑๒ ๔๗๐ ๑๐๘ 

๘ ๑,๐๓๖ ๖๕๕ ๕๖๐ ๕๕ ๒๕ ๑๕ ๑๐๘ ๕๙ 

๙ ๔,๑๒๘ ๓๒๕ ๓๗๕ ๒๓๕ ๕๓ ๑๒ ๗๓ ๖๕ 

รวม ๑๖,๕๑๑ ๕,๔๓๐ ๖,๐๕๐ ๗๙๕ ๕๑๒ ๙๒ ๑,๗๐๐ ๖๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -๑๖- 
 
  สถิติข๎อมูลปศุสัตว๑ 

หมูํที่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกํพ้ืนเมือง ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ด 



 

 

 

 
 

๓ ๑๕๐  - ๑๒๒ ๑๒๔ ๑,๙๕๐  -  - ๑๑๐ 

๔ ๕๒  - ๑๘ ๑๒ ๗๒๐  -  - ๗๐ 

๕ ๗๕  - ๓๕ ๑๑๔ ๙๕๐  -  - ๕๖ 

๖ ๔๕  - ๑๒ ๔๕ ๓๑๕  -  - ๔๕ 

๗ ๓๖๕  - ๓๐ ๒๕๐ ๘๖๐  -  - ๘๐ 

๘ ๔๕  - ๒๔ ๒๐๔ ๓๕๐  -  - ๒๐ 

๙ ๑๔๘  - ๖๗ ๑๓๐ ๕๔๕  -  - ๓๕ 

รวม ๘๘๐ ๐ ๓๐๘ ๘๗๙ ๕,๖๙๐ ๐ ๐ ๔๑๖ 
 

หนํวยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม    ๔๒   แหํง 
   -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญํ   ๒    แหํง 
 

ด๎านแรงงาน 
  -  แรงงานภาคเกษตรกรรม          ๑,๒๗๘  คน 
  -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม             ๘๘๙  คน 
  ผลผลิตที่ส าคัญ 
    ๑.  กลุํมเกมส๑ไม๎  บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๒.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า  บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๓.  กลุํมท าขนมปัง  บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๔.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑  บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
    ๕.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑  บ๎านสถานี  หมูํ ๔ 
    ๖.  กลุํมแปรรูปสมุนไพร  บ๎านแพะดอนสัก  หมูํ ๕ 
    ๗.  กลุํมผลิตภัณฑ๑จากกะลามะพร๎าว บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
    ๘.  กลุํมตีมีด   บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
    ๙.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า  บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
  ๑๐.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ๑  บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๑๑.  กลุํมน้ าพริกหนุํม, น้ าพริกตาแดง บรรจุกระป๋อง     บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๑๒.  กลุํมไม๎แกะสลัก  บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๑๓.  กลุํมข๎าวแต๐น  บ๎านหัวหนอง  หมูํ ๘ 
  ๑๔.  กลุํมขนมไทย  บ๎านปางมํวง  หมูํ ๙ 
 
      -๑๗- 
 
 

๒.๑.๔ สภาพทางสังคม 
  การศึกษา 



 

 

 

 
 

  ๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  ๒  แหํง  
        -  โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
   นักเรียน  จ านวน  ๙๗   คน  
   ครู  จ านวน   ๙ คน  
        -  โรงเรียนบ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
   นักเรียน  จ านวน            ๑๐๘  คน  
   ครู  จ านวน    ๙ คน  
  ๒.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑  แหํง  
            -  โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา  
   นักเรียน  จ านวน   ๗๘๖   คน  
   ครู  จ านวน   ๔๙ คน  
 

  ๓.  ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนการศึกษานอกระบบฯ ๑  แหํง  
   นักเรียน  จ านวน   ๑๐๘  คน  
   ครู  จ านวน     ๗ คน  
  ๔.  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แหํง  
             -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   ๒๐   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
             -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   ๒๐   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
            -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน    ๑๖   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    ๒ คน  
  ๕.  หอกระจายขําวในหมูํบ๎านและเสียงตามสาย   ๗  แหํง  
  ๖.  ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน    ๗  แหํง  

สถาบันและองค๑กรทางศาสนา 
  ๑.  วัดต๎นซ๎อ บ๎านแมํฮาว  หมูํ ๓ 
  ๒.  วัดสถานี (ฉัตรชัยวนาราม)  บ๎านสถานี  หมูํ ๔ 
  ๓.  วัดดอนสัก    บ๎านแพะดอนสัก  หมูํ ๕ 
  ๔.  วัดขามแดง บ๎านขามแดง  หมูํ ๖ 
  ๕.  วัดปันง๎าว บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๖.  วัดดอนมูล บ๎านหัวหนอง  หมูํ ๘ 
  ๗.  วัดปางมํวง บ๎านปางมํวง  หมูํ ๙ 
      -๑๘- 
  ๘.  ส านักสงฆ๑บ๎านใหมํลมเย็น  บ๎านปันง๎าว  หมูํ ๗ 
  ๙.  พระธาตุ   ๓  แหํง   ได๎แกํ 
   -  พระธาตุวัดต๎นซ๎อแมํฮาว  หมูํ ๓ 
   -  พระธาตุบ๎านสถานี  หมูํ ๔ 



 

 

 

 
 

   -  พระธาตุปางมํวง  หมูํ ๙ 
  การสาธารณสุข 
  ๑.  โรงพยาบาลห๎างฉัตร  ขนาด  ๖๐  เตียง 
  ๒.  อัตราการมีน้ าและใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ ๑๐๐ 
  คุณภาพชีวิต 
  ๑  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยโรคเอดส๑         ๑   แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร) 
  ๒.  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยติดยาเสพติด     ๑   แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร) 
  มวลชน / กลุํมพลัง 
  ๑.  ลูกเสือชาวบ๎าน ๘  รุํน  ๘๔  คน 
  ๒.  ไทยอาสาปูองกันชาติ  ๓  รุํน  ๕๐  คน 

 
๒.๑.๕  การบริการพื้นฐาน 

  การคมนาคม  การคมนาคมติดตํอระหวํางอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม          
ภายในต าบลและหมูํบ๎าน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ทางหลวงแผํนดินสายล าปาง - เชียงใหมํ (คสล.)   ๑  สาย 
  ๒.  ทางหลวงชนบท (คสล.) อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเมือง (ถนนจามเทวี)  ๑ สาย   
  ๓.  ทางหลวงชนบท (ราดยาง)  อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเกาะคา ๑  สาย 
  ส าหรับเส๎นทางเชื่อมตํอระหวํางต าบลและหมูํบ๎าน เป็นถนนลูกรังประมาณ ๒๐ %  เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม๎ไผํ และลาดยางแอสฟัลติกท๑ ประมาณ ๘๐% นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมทางรถไฟ  
โดยในต าบลห๎างฉัตรมีสถานีรับ - สํง ผู๎โดยสาร จ านวน ๒ แหํง  คือ บ๎านสถานี หมูํ ๔ และบ๎านปางมํวง หมูํ ๙ 
  การสาธารณูปโภค 
  ๑.  มีการประปาระดับหมูํบ๎าน    จ านวน  ๗  แหํง 
  ๒.  แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ประเภทอ่ืน 
   -  บํอน้ าตื้น  ๙๙๕ แหํง  
   -  บํอบาดาล    ๑๐     แหํง 
   -  ฝายน้ าล๎น    ๑๐ แหํง  
   -  ท านบกั้นน้ า      ๑ แหํง  
   -  ถังรองรับน้ าฝน  ๒๑ แหํง  
  การโทรคมนาคมติดตํอสื่อสาร 
  -  ชุมสายโทรศัพท๑  ๒  แหํง  
 
 
 
 
      -๑๙- 
 

๒.๑.๖  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน   ลักษณะสภาพทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย บางสํวนเป็นดินลูกรัง 
  ทรัพยากรน้ า    มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ   ดังนี้  



 

 

 

 
 

-  ล าน้ า  ล าห๎วย   จ านวน ๔ สาย   คือ  น้ าแมํตาล  น้ าแมํฮาว  ห๎วยคอกหมู  ห๎วยลวด 
-  บึง  หนอง  จ านวน  ๒  แหํง  คือ  หนองหมู  หนองกลาย 

  ทรัพยากรปุาไม๎    พื้นที่ปุาสํวนใหญํเป็นจ าพวกปุาไม๎อนุรักษ๑  อยูํในเขตบ๎านปางมํวง หมูํ ๙  
เป็นเขตปุาอุทยานแหํงชาติดอยขุนตาล  ชนิดปุาสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณ หรือปุาผสมผลัดใบและปุาเต็งรัง  
หรือปุาแดง  บางสํวนเป็นปุาดงดิบแล๎ง ปุาดงดิบเขา และปุาสนเขา 
 
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๕.๑. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีด าเนินการ 
 

       เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต๎องด าเนินการ ดังนี้การวิเคราะห๑ภารกิจ  
อ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครอง     
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค๑การบริหารสํวนต าบลใช๎เทคนิค  SWOT เข๎ามา
ชํวย   ทั้งนี้เพ่ือให๎ทราบวําองค๑การบริหารสํวนต าบล   มีอ านาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไปด าเนินการแก๎ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางไร  โดยวิเคราะห๑จุดแข็งจุดอํอน   โอกาส  ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห๑ภารกิจให๎ตรงกับสภาพปัญหา     
โดยสามารถก าหนดแบํงภารกิจได๎เป็น  ๗  ด๎านซึ่งภารกิจดังกลําวถูกก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
     ๕.๒  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     สภาพปัญหา 
    ๑. ถนนภายในหมูํบ๎าน และถนนเชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎าน  บางสํวนยังมีสภาพเป็นดินลูกรังเป็น

หลุม  เป็นบํอ  เฉอะแฉะอันตรายในชํวงฤดูฝน  เกิดการช ารุดเสียหายเป็นบางสํวนหรือเสียหายตลอดสาย 
    ๒. ไฟฟูาสาธารณะยังไมํทั่วถึง  ถนนบางสายยังไมํมีไฟฟูากิ่งสาธารณะ  ให๎บางสายมืดไมํสะดวก

และไมํปลอดภัยตํอการสัญจรไปมาในชํวงกลางคืน 
    ๓. ขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตรกรรมในชํวงฤดูแล๎ง และประสบ

ปัญหาน้ าทํวมและแหลํงเก็บกักน้ าช ารุดใช๎การไมํได๎  ในชํวงฤดูฝน 
    ๔. แหลํงกักเก็บน้ า เชํน ตื้นเขิน ท าให๎เก็บกักน้ าไว๎ได๎น๎อยไมํเพียงพอส าหรับการเกษตรในชํวงฤดู

แล๎ง 
 
     -๒๐- 
 
    ๕. ระบบประปายังไมํทั่วถึงและมีไมํเพียงพอ บางหมูํบ๎านบางครัวเรือนยังไมํมีน้ าประปาใช๎ 
    ๖. ระบบการระบายน้ าไมํดีเทําท่ีควร  เวลาฝนตกน้ าหลากระบายไมํทัน  ท าให๎เกิดปัญหาน้ าทํวม 
     ความต้องการ 



 

 

 

 
 

    ๑. ต๎องการให๎กํอสร๎างและซํอมแซมถนน  ให๎มีถนนที่สะดวก  ปลอดภัยแกํสัญจรไปมา 
    ๒. ต๎องการให๎ขยายเขตไฟฟูา  ให๎มีไฟฟูาสาธารณะใช๎อยํางทั่วถึงท้ังหมูํบ๎าน  เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาชํวงเวลากลางคืน 
    ๓. ต๎องการให๎วางทํอระบายน้ าและสร๎างรางระบายน้ า  เพ่ือชํวยระบายน้ าและปูองกันน้ าทํวม

ในชํวงฤดูฝน 
    ๔. ให๎มีน้ าใช๎อุปโภคและบริโภค  และท าการเกษตรกรรมอยํางเพียงพอ 
    ๕. ต๎องการให๎กํอสร๎าง  และปรับปรุง ระบบประปาหมูํบ๎าน  ให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
    ๖. ต๎องการให๎ปรับปรุงแหลํงน้ าธรรมชาติและสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ด าเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน ทํอระบายน้ า รางระบายน้ า  ให๎มีสภาพใช๎การได๎  

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม 
    ๒. ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา เข๎าถึงทุกบริเวณพ้ืนที่ของหมูํบ๎าน เพื่อให๎ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎ 
    ๓. ด าเนินการปรับปรุงแหลํงน้ าตามธรรมชาติให๎สามารถกักเก็บน้ าได๎ และสร๎างแหลํงเก็บกักน้ าให๎

เพียงพอตํอการบริโภค  และใช๎ในการเกษตร 
    ๔. ด าเนินการกํอสร๎าง  และขยายระบบประปาหมูํบ๎าน ให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
๒.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      สภาพปัญหา 
    ๑. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย  ท าให๎ยากแกํการก าจัด 
    ๒. ในชุมชนยังไมํมีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๓. สวนสาธารณะมีสภาพรกร๎างและทรุดโทรมขาดการดูแล 
    ๔. ระบบการระบายน้ าเสียจากการฆําสัตว๑ยังไมํถูกต๎อง  ท าให๎เกิดกลิ่นเหม็น 
     ความต้องการ 
    ๑. หาวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไมํกํอให๎เกิดปัญหามลพิษและท าลายสิ่งแวดล๎อม 
    ๒. พ้ืนที่ส าหรับรองรับจ านวนขยะที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
    ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน๑และดูแลสวนสาธารณให๎สามารถใช๎ประโยชน๑  และนําพักผํอน 
    ๔. มีเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปจัดการระบบระบายน้ าเสียจากการฆําสัตว๑ให๎ถูกสุขลักษณะ ไมํสํงกลิ่นเหม็น

รบกวน   
 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยอยํางเพียงพอและวิธีการก าจัดขยะอยํางถูกวิธี  
    ๒. ด าเนินการสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากประชาชนในการอนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
    ๓. ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑พื้นที่สาธารณะให๎เหมาะส าหรับเป็นที่พักผํอน และออกก าลังกาย 
 
     -๒๑- 
 
 
๓.  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข 
     สภาพปัญหา  



 

 

 

 
 

    ๑. ประชากรบางสํวนยังมีคุณภาพชีวิตไมํดีเทําที่ควร สวัสดิการสังคมสงเคราะห๑ส าหรับผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาส  คนพิการและผู๎ปุวยโรคเอดส๑ยังไมํเพียงพอ 
     ๒. เกิดการแพรํระบาดของโรคติดตํอ เชํน  โรคไข๎เลือดออก และโรคเอดส๑  
     ๓. ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุํมเด็กและเยาวชน  
     ๔. ขาดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและประชาชนยังให๎ความสนใจเรื่องสุขภาพน๎อย  
      ๕. เด็กและเยาวชนได๎รับพัฒนาในด๎านการศึกษาน๎อย และอุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอน                 
ที่มีคุณภาพ 
     ๖. ศูนย๑เด็กเล็กบางแหํงยังไมํมีอาคารศูนย๑ที่มั่นคงถาวรและเป็นสัดสํวน  
     ๗. เยาวชนรุํนใหมํไมํคํอยสนใจที่จะอนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท าให๎วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ๎านขาดการสืบทอดและเลือนหายไปในที่สุด 

     ความต้องการ 
     ๑. สวัสดิการสังคมสงเคราะห๑ข้ันพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันเพียงพอทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน 
     ๒. จัดกิจกรรมรณรงค๑ปูองกันโรคติดตํอและมีเจ๎าหน๎าที่ให๎ความสนใจดูแลปูองกันอยํางใกล๎ชิด  
     ๓. จัดกิจกรรมปูองกันและรณรงค๑ปูองกันยาเสพติด  เสริมสร๎างชุมชนแข็งแรง  
     ๔. งบประมาณสนับสนุนส าหรับวัสดุ  อุปกรณ๑  ในการการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ
และงบประมาณสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมรณรงค๑ปูองกันยาเสพติด 
     ๕. สนับสนุนให๎มีการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร๎างสุขภาพให๎แข็งแรง โดยการจัดหาสถานที่             
และสนับสนุนอุปกรณ๑ส าหรับออกก าลังกาย  
      ๖. งบประมาณปรับปรุง สถานศึกษา ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ให๎มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เป็นสัดสํวน  
      ๗ . เพ่ิมสวัสดิการส าหรับเด็กอยํางเพียงพอและท่ัวถึง 
      ๘. สํงเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ๎านให๎คงอยูํ  
รวมทั้งสํงเสริมกิจกรรมพื้นบ๎านในท๎องถิ่น  มีการสืบสานตํอไป 

     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการสํงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพิ่มสวัสดิการสังคม
สงเคราะห๑ให๎เพียงพอและท่ัวถึงทุกหมูํบ๎าน 
     ๒. ด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคอยํางมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
     ๓. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนออกก าลังกายและจัดกิจกรรมรณรงค๑เพ่ือให๎ประชาชนสํวนรํวม
และมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง 
     ๔. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนและหมูํบ๎าน  เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชนและ
ปูองกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
     ๕. ด าเนินการสํงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา  และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่  
     ๖. จัดให๎มีสวัสดิการทางการศึกษาส าหรับเด็ก  นักเรียน อยํางเพียงพอ  
     ๗. อนุรักษ๑วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  สืบทอดประเพณีท๎องถิ่น  
      -๒๒- 
 ๔.  ด้านเศรษฐกิจ  
      สภาพปัญหา  
     ๑. ประชาชนมีรายได๎น๎อย ขาดรายได๎เสริม ท าให๎รายได๎ไมํเพียงพอแกํด ารงชีวิต  
     ๒. ประชาชนบางสํวนประกอบอาชีพรับจ๎าง ขายแรงงานเพียงอยํางเดียว บางชํวงมีงานไมํตํอเนื่อง
ท าให๎เกิดปัญหาการวํางงาน  ขาดรายได๎ 



 

 

 

 
 

     ๓. การผลิตสินค๎าในชุมชนขาดการสนับสนุนและตลาดรองรับยังมีน๎อย ท าให๎สมาชิกกลุํมอาชีพขาด
รายได๎ที่แนํนอน 
     ๔. ฤดูแล๎ง  ขาดแคลนน้ า  ท าให๎เกษตรกรได๎รับผลิตผลทางการเกษตรน๎อย ราคาผลิตผลตกต่ า  
      ความต้องการ  
     ๑. สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาด๎านความรู๎ในการประกอบอาชีพ  
     ๒. เงินทุนในการจัดตั้งกลุํมอาชีพและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม  
     ๓. เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร  
     ๔. ตลาดจ าหนํายและรองรับสินค๎าผลิตภัณฑ๑ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอาชีพ  
      การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎เพื่อพัฒนาฝีมือกลุํมอาชีพภายในหมูํบ๎าน  
     ๒. ด าเนินการสนับสนุนกลุํมอาชีพในหมูํบ๎านและกลุํมเกษตรกร  
     ๓. หาตลาดจ าหนํายและรองรับสินค๎าผลิตภัณฑ๑ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอาชีพ  
 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ  
      สภาพปัญหา  
     ๑. ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการเมือง ไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนในการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น  ท าให๎เกิดปัญหาและเกิดความเข๎าใจผิดในการบริหารพัฒนา 
     ๒. ประชาชนขาดความสนใจ และมีสํวนรํวมในการพัฒนา บริหารจัดการน๎อย 
     ๓. วัสดุ อุปกรณ๑มีไมํเพียงพอ  และเครื่องใช๎ส านักงานไมํทันสมัย และขาดประสิทธิภาพท าให๎เกิด
ความลําช๎า และไมํสะดวกในการบริการ 
     ๔. บุคลากรขาดความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 
     ๕. งบประมาณไมํเพียงพอในการตอบสนองความต๎องการของประชาชนและแก๎ปัญหาในหมูํบ๎าน 
      ความต้องการ  
     ๑. เกิดความเข๎าใจระหวํางประชาชนกับองค๑กร และประชาชนมีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่           
ในการมีสํวนรํวมในการพัฒนา 
     ๒. ประชาชนให๎ความสนใจและมีสํวนรํวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  
     ๓. วัสดุ  อุปกรณ๑  ที่เพียงพอ  และเครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงานท่ีทันสมัย  
     ๔. อบรมให๎ความรู๎ให๎แกํบุคคลากร และพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติอยูํเสมอ  
     ๕. งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและแก๎ไขปัญหาในหมูํบ๎าน  
      การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการให๎ความรู๎  และเสริมสร๎างให๎เกิดความรํวมมือระหวํางองค๑กรกับประชากรในชุมชน  
     ๒. พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ  เครื่องใช๎ส านักงานให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
     ๓. จัดอบรมพัฒนาความรู๎ให๎แกํบุคลากรของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล,  ผู๎บริหารท๎องถิ่น,  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู๎น าท๎องถิ่น  เป็นต๎น 
      -๒๓- 
 ข. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา             
ในอนาคตของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  
 จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. ด๎านการบริหารจัดการ 



 

 

 

 
 

     ๑.๑ มีโครงสร๎างการบริหารงานที่เป็นสัดสํวนชัดเจน แบํงสํวนการบริหารงานตามหน๎าที่              
ความรับผิดชอบ เป็น ๓ สํวน  ได๎แกํ  ส านักปลัด, กองคลัง, กองชําง  
     ๑.๒ เป็นหนํวยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการด๎านงบประมาณ 
     ๑.๓ ผู๎บริหารมีความสนใจที่จะมํุงพัฒนาต าบลให๎ก๎าวหน๎า มีศักยภาพ  และเอาใจใสํในการติดตาม
ผลการด าเนินงานอยํางใกล๎ชิด  อีกท้ังมีพนักงานสํวนต าบลที่รํวมรับผิดชอบงานตามภารกิจหน๎าที่ ด๎วยความ
มุํงม่ันและตั้งใจ 
     ๑ .๔ มีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามระเบียบกฎหมาย ตําง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาต าบล 
     ๑.๕ มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีจ านวนเหมาะสมเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน            
และให๎บริการประชาชน 
 ๒. ด๎านการคมนาคม  
     ๒.๑ มีท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ที่เหมาะสม เป็นเส๎นทางในการคมนาคม ขนสํง และเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหวํางเขตพ้ืนที่ระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด 
     ๒.๒ เป็นพื้นที่ท่ีมีการคมนาคมขนสํงสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากหํางจากตัวเมืองไมํมากระยะทาง
ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และมีถนนสายหลัก สายเชียงใหมํ – ล าปาง ตัดผําน  อีกท้ังยังมีถนนเชื่อมระหวําง
หมูํบ๎านในต าบลห๎างฉัตรและหมูํบ๎านใกล๎เคียงหลายเส๎นทาง 
 ๓. ด๎านเศรษฐกิจ  
     ๓.๑ เป็นแหลํงสินค๎า OTOP ที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ  ผลิตภัณฑ๑จากกะลามะพร๎าว และผลิตภัณฑ๑จาก
ไม๎ยางพารา 
     ๓.๒ มีการรวมกลุํมอาชีพของประชาชนภายในหมูํบ๎าน เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน  
     ๓.๓ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแกํการท าการเกษตรกรรมและการลงทุน  
 ๔. ด๎านสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
     ๔.๑ ผู๎น าชุมชนและประชาชนในท๎องถิ่นให๎ความส าคัญและสนใจการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 
     ๔ .๒ เป็นชุมชนที่เข๎มแข็ง  ประชาชนมีสํวนรํวมและให๎ความสนใจในกิจกรรมท๎องถิ่น 
     ๔ .๓ มีการสืบทอดประเพณีเกําแกํที่ส าคัญและมีโบราณสถานที่ทรงคุณคํา 
 จุดอ่อน (Weadness) 
 ๑. ด๎านการบริหารจัดการ  
     ๑.๑ ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ๑ไมํเพียงพอส าหรับการพัฒนาและให๎บริการประชาชน  
     ๑.๒ เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณในการพัฒนา เมื่อเทียบกับความ
ต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี   
     ๑.๓ ประชาชนยังไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเองในการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น      
ท าให๎เกิดปัญหาและเข๎าใจผิดในการบริหารงาน 
 
      -๒๔- 
 
 
     ๑.๔ ขาดการประสานงานที่ดีภายในชุมชน ท าให๎เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเกิดความลําช๎า         
ในการพัฒนา 



 

 

 

 
 

 
 
 ๒. ด๎านการคมนาคม  
     ๒.๑ เส๎นทางท่ีใช๎ในการคมนาคม บางแหลํงยังมีสภาพที่ช ารุดทรุดโทรม ไมํปลอดภัยแกํการ
คมนาคม 
     ๒.๒ ระบบไฟฟูาสาธารณะยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในหมูํบ๎าน  
 ๓. ด๎านเศรษฐกิจ  
     ๓.๑ พ้ืนที่บางสํวนติดภูเขาและแหลํงน้ า  ในชํวงฤดูฝน เกิดน้ าหลาก ท าให๎พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย  ประชาชนสูญเสียรายได๎ 
     ๓.๒ ยังไมํสามารถน าทักษะงานด๎านฝีมือของคนในชุมชน มาสร๎างงาน  สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนได๎
อยํางเต็มที่   
 ๔. ด๎านสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
     ๔.๑ โบราณสถานอันเกําแกํ  ยังขาดการบูรณะ ซํอมแซม  
     ๔.๒ มีบางหมูํบ๎านที่หํางไกลและอยูํบนพื้นที่สู 'ท าให๎ไมํสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเทําที่ควร 
 โอกาส ( Opportunity) 
 ๑. เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได๎และจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเองจึงท าให๎การ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีได๎โดยตรง 
 ๒. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่ใช๎งบประมาณสูงเกินศักยภาพจากองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด 

๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ และ 
๕๑  มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบล 

๔. ได๎รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ  

ภัยคุกคาม (Threats)     
 ๑. มีข๎อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ โดยเฉพาะในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เมื่อเทียบกับความต๎องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ท าให๎ประชาชนเกิดความเข๎าใจผิดวําได๎รับการพัฒนาและสนับสนุนน๎อยกวําที่ควร จะ
เป็น และเกิดทัศนคติที่ไมํดีตํอการบริหารงานของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
 ๒. ประชาชนและผู๎ด าเนินงานในชุมชนยังขาดการตระหนักและไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตน ท าให๎
เกิดปัญหาในการประสานงาน ขาดการบูรณาการ เกิดความแตกแยก อีกท้ังชุมชนและหมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่นน๎อย  จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลไมํสามารถท างานตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางเต็มและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ 
 
 
 
      -๒๕- 
๖. ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจะด าเนินการ 
 
   ภารกิจหลัก  



 

 

 

 
 

 เป็นภารกิจที่ต๎องด าเนินการในสํวนของฝุายอ านวยการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลในด๎าน
ของฝุายบริหารจัดการซึ่งมีอยูํเดิม   ได๎แกํ   ส านักปลัด   กองคลัง   กองชําง 

๑. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค   เชํน   ไฟฟูา  น้ าประปา 

    ๒. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
          ๓. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

-  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
     ๔.  ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     ๕.  ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
     ๖.  ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 

          ๗.  ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๘.  การปูองกันและระงับโรคติดตํอ 

 
ภารกิจรอง 

 เป็นภารกิจที่ต๎องด าเนินการในสํวนของฝุายที่ให๎การสนับสนุนและบริการสาธารณะที่เพ่ิมข้ึน  
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี 
๒. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 
๓. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
๔. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 

 

๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได๎ก าหนดให๎

เป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยแบํงโครงสร๎างออกเป็น ๓ สํวน ได๎แกํ 
 ๑.ส านักปลัดเทศบาล  
 ๒.กองคลัง  
 ๓.กองชําง  
   ทั้งนี้ได๎ก าหนดกรอบอัตราก าลังข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น จ านวน ๒๐ อัตรา  ข๎าราชการครู 

จ านวน  ๒  อัตรา และก าหนดเพื่อขอรับการจัดสรรอัตราเพ่ิมอีกจ านวน ๔ อัตรา  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
ประเภทผู๎มีคุณวุฒิ จ านวน  ๗  อัตรา พนักงานจ๎างผู๎มีทักษะ จ านวน ๔ อัตรา พนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน ๘ 
อัตรา   ผู๎ดูแลเด็กเล็ก  จ านวน ๔ อัตรา รวมก าหนดต าแหนํงเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน ๔๙  แตํเนื่องจาก
เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมและมีความต๎องการใช๎บุคลากรที่มี
ความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในการปฏิบัติภารกิจ   ดังนั้น  จึงต๎องมีการปรับเพิ่มพนักงานจ๎างผู๎มี
ทักษะ จ านวน  ๑ ต าแหนํง  รวมเป็น ๕๐ อัตรา  เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนและแก๎ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในสํวนราชการของเทศบาลตํอไป 

     -๒๖- 
 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  



 

 

 

 
 

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล มีภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติเทศบาลและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 

     - งานบริหารงานทั่วไป 
     - งานแผนและงบประมาณ 
     - งานการเจ๎าหน๎าที่ 
     - งานนิติการ 
     - งานการศึกษา 
     - งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
     - งานธุรการ 
     - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 

     -  งานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานแผนและงบประมาณ 
     -  งานการเจ๎าหน๎าที่ 
     -  งานนิติการ 
     -  งานการศึกษา 
     -  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
     -  งานธุรการ 
     -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๒. กองคลัง 
    -  งานการเงินและบัญชี 
    -  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย๑สิน 
    -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 

 

๒.กองคลัง 
    -  งานการเงินและบัญชี 
    -  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย๑สิน 
    -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 

 

 

๓. กองช่าง 
    -  งานวิศวกรรม 
    -  งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
    -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานธุรการและพัสดุ 
 

 

๓. กองช่าง 
    -  งานวิศวกรรม 
    -  งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
    -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานธุรการและพัสดุ 
 

 

 

 
 
 
 
 
     -๒๗- 
 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 



 

 

 

 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 
 

สํวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหนํงที่คาดวําจะต๎อง
ใช๎ในชํวงระยะเวลา ๓ ปี

ข๎างหน๎า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  
  
ส านักปลัด 
พนักงานเทศบาล 

๑. นักบริหารงานเทศบาล ๘ 
๒. นักบริหารงานท่ัวไป ๗ (หัวหน๎าส านักปลัด) 
๓. นักบริหารงานท่ัวไป ๖ (หัวหน๎าฝุายอ านวยการ) 
๔. เจ๎าหน๎าท่ีวิเคราะห๑นโยบาย ๓-๕/๖/๗ว 

  ๕.  นิติกร ๓-๕/๖ว 
  ๖.  บุคลากร ๓-๕/๖/๗ว 
  ๗.  นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว 
  ๘.  นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว 
  ๙.  เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓-๕/๖ว 
  ๑๐. เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ 
  ๑๑  เจ๎าหน๎าท่ีปูองกันและบรรเทาฯ ๑-๓/๔ 
  ๑๒. คร ู คศ.1 
  ๑๓. ครูผู๎ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน  
๒. ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา 
๓. ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข 
๔. ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน 

  ๕.  พนักงานขับรถยนต๑ 
  ๖. พนักงานดับเพลิง 
  ๗. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  ๘. พนักงานขับรถยนต๑ 
  ๙. ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๑๐. ผู๎ดูแลเล็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
๒. คนงานท่ัวไป 
๓. คนงานประจ ารถขยะ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 ๑ 

     ๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๒ 
- 
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๑ 
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๑ 
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๒ 
๑ 
๒ 
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๑ 
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๑ 
๑ 
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๑ 
๓ 
 

๑ 
๒ 
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๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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๒ 
๑ 
๒ 
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๑ 
๑ 
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๑ 
๑ 
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- 
- 
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- 
- 
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- 
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+๔ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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+๑ 
- 
- 
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- 
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- 
- 
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- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
ปลัด 
เทศบาล ๗ 
รษก. 
 

 วําง(เดิม) 
วําง(เดิม) 
 
 
 
 
 
วําง (เดิม) 
 
 
 
ก าหนด
กรอบเพื่อ
เสนอขอรับ
รับการ
จัดสรร
อัตรา 
 
 
เพิ่ม๑ อัตรา 
 

วําง(เดิม) 
 
 

 
 

วําง(เดิม) 

รวม ๓๓ ๓๘ ๓๘ ๓๘ +๕ - -  

 
-๒๘- 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 



 

 

 

 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 
 

สํวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหนํงที่คาดวําจะต๎อง
ใช๎ในชํวงระยะเวลา ๓ ปี

ข๎างหน๎า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหต ุ

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  
 
กองคลัง 
พนักงานเทศบาล 
 ๑.  นักบริหารงานคลัง ๗ 
 ๒.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ๓-๕/๖ว 
 ๓.  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ 
 ๔.  นักวิชาการจัดเก็บรายได ๎๓-๕/๖ว 
 ๕.  เจ๎าพนักงานพัสด ุ๒-๔/๕ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได ๎
๒.  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสด ุ
 
กองช่าง 
พนักงานเทศบาล 
๑.  นักบริหารงานชําง ๗ 
๒.  นายชํางโยธา  ๒-๔/๕ 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 

 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑.  ผู๎ชํวยชําง 

 
 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
 
 
 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
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๑ 
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๑ 
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- 
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- 
- 
- 
 
 
- 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
- 
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- 
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- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วําง(เดิม) 
 
 
 
 
 
วําง(เดิม) 

รวม ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ - - -  
รวมท้ังสิ้น ๔๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ +๕ - -  



 
 

  
 

-๓๖- 
๑๑.บัญชีแสดงจัดคนลงสูํต าแหนํงและการก าหนดเลขท่ีต าแหนํงในสํวนราชการ   
ส านักปลัดเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 

ที่ ชื่อ+สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหมํ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหนํง 
ต าแหนํง 

 
ระดับ เลขที่ต าแหนํง ต าแหนํง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ าต าแหนํง 

เงินเพิ่มอื่น/
เงินคํา 

 

๑. วําที่ร๎อยตรีนิวัฒน๑     ต้ังตรง ปริญญาโท ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ 
นักบริหารงานเทศบาล 

(ปลัดเทศบาล) 
๗ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ 

นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) 
รษก.ปลัดเทศบาล ๘ 

๘ 
๓๕๔,๑๒๐ 

(๒๙,๕๑๐*๑๒) 
๖๗,๒๐๐ 

(๕๖๐๐*๑๒) 
๖๗,๒๐๐ 

(๕๖๐๐*๑๒) 
๔๘๘,๕๒๐ 

๒. - - ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑ 
นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน๎าส านักปลัด) 

๗ ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑ 
นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน๎าส านักปลัด) 

๗ ๓๖๗,๐๘๐ - - วํางเดิม 

๓. 
 

- - ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๒ 
นักบริหารงานทั่วไป 

(หัวหน๎าฝุายอ านวยการ) 
๖ ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๒ 

นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน๎าฝุายอ านวยการ) 

๖ ๒๗๘,๘๒๐ - - วํางเดิม 

๔. 
 

นายเกียรติศักด์ิ  เดชเดชะ ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๗ว ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๗ว 
๒๔๓,๘๔๐ 

(๒๐,๓๒๐*๑๒) 
- -  

๕. นางนงนุช           รู๎แผน ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๗ว ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๗ว 
๒๖๐,๕๒๐ 

(๒๑,๗๑๐*๑๒) 
- -  

๖. นางศรันยา  ยะหัวฝาย  ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๖ว ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๖ว 
๒๓๐,๔๐๐ 

(๑๙,๒๐๐*๑๒) 
- -  

๗. -  ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
๓-๕/๖ว 

 
๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ 

เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 

๓-๕/๖ว ๒๔๒,๗๐๐ - - วํางเดิม 

๘. นางศุภกาญจน๑  กาญจนพัชรกิจ  ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว 
๒๖๔,๔๘๐ 

(๒๒,๐๔๐*๑๒) 
- -  

๙. นายเกริกกมล  ภูครองตา  ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร ๕ ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร ๕ 
๒๒๓,๐๘๐ 

(๑๘,๕๙๐*๑๒) 
- -  

๑๐. นางจิราพร        ปันทอง  ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ๎าพนักงานธุรการ ๖ว ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ๎าพนักงานธุรการ ๖ว 
๑๙๔,๒๘๐ 

(๑๖,๑๙๐*๑๒) 
- -  

๑๑. นางสาวพิชชาภา  อินต๏ะใจ  ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ๎าพนักงานธุรการ ๕ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ๎าพนักงานธุรการ ๕ 
๑๘๓,๔๘๐ 

(๑๕,๒๙๐*๑๒) 
- -  

๑๒. 
นายวีระ   ธิรินทอง 
 

 ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาฯ ๔ ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาฯ ๔ 
๑๔๙,๖๔๐ 

(๑๒,๔๗๐*๑๒) 
 

- -  

 

 
-๓๗- 



 
 

  
 

 

ที่ ชื่อ+สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหมํ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหนํง 
ต าแหนํง 

 
ระดับ เลขที่ต าแหนํง ต าแหนํง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ าต าแหนํง 

เงินเพิ่ม
อื่น/เงินคํา 

 

พนักงานครูเทศบาล 
๑๓. นางอรพิน  ทรายสมุทร  ๕๒-๒-๐๑๑๙ ครู คศ.๑ ๕๒-๒-๐๑๑๙ ครู คศ.๑ - - - งบกรมจัดสรร 

๑๔. นางนฤมล  ทิพย๑มณี  ๕๒-๒-๐๒๕๑ ครูผู๎ดูแลเด็ก 
ครู

ผู๎ชํวย 
๕๒-๒-๐๒๕๑ ครู คศ.๑ - - - งบกรมจัดสรร 

๑๕. -   ครูผู๎ดูแลเด็ก 
ครู

ผู๎ชํวย 
 ครูผู๎ดูแลเด็ก ครูผู๎ชํวย - - - 

รอกรมจัดสรรอัตรา
( ๔ อัตรา) 

พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

๑๖. 
นางรัชนีย๑  สุขประเสริฐ 

 
ปริญญาตรี  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายฯ จ.๓  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายฯ จ.๓ 

๒๑๐,๒๔๐ 
(๑๗,๕๒๐)*๑๒ 

   

๑๗. 
 

นางรักชนก  ปีบ๎านใหมํ ปริญญาตรี  ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา จ.๓  ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา จ.๓ 
๒๑๐,๒๔๐ 

(๑๗,๕๒๐)*๑๒ 
   

๑๘.. 
 

นางปาริชาติ  อินต๏ะเสน ปริญญาตรี  ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข จ.๓  ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข จ.๓ 
๒๑๐,๒๔๐ 

(๑๗,๕๒๐)*๑๒ 
   

๑๙. นางสาวศิริพรรณ๑  สีเขียว ปริญญาตรี  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน จ.๓  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน จ.๓ 
๒๐๒,๙๒๐ 

(๑๖,๙๑๐)*๑๒ 
   

๒๐. นายศุภฤกษ๑  นันทพันธ๑ ปริญญาตรี  
พนักงานขับรถยนต๑ 

 
จ.๑  

พนักงานขับรถยนต๑ 
 

จ.๑ 
๑๒๓,๑๒๐ 

(๑๐,๒๖๐)*๑๒ 
   

๒๑. นายสมเจตน๑  แสงบุญเรือง ม.๖  พนักงานดับเพลิง จ.๑  พนักงานดับเพลิง จ.๑ 
๑๑๘,๘๐๐ 

(๙,๙๐๐)*๑๒ 
   

๒๒. - -  พนักงานขับรถยนต๑ จ.๑  พนักงานขับรถยนต๑ จ.๑ ๑๑๒,๘๐๐ 
(๙,๔๐๐)*๑๒ 

  วํางเดิม 

๒๓. - -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ.๑  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ.๑ ๑๑๒,๘๐๐ 
(๙,๔๐๐)*๑๒ 

  วํางเดิม 

๒๔. - -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ.๑  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ.๑ ๑๑๒,๘๐๐ 
(๙,๔๐๐)*๑๒ 

  ก าหนดเพิ่ม 

๒๕. นางจันทิรา  เถาเมืองใจ ปริญญาตรี  ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ.๓  ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ.๓    งบกรมจัดสรร 

๒๖. นางขันแก๎ว  นามะค า ปริญญาตรี  ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑  ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑    งบกรมจัดสรร 

๒๗. นางพัชรินทร๑  แก๎วอ าไพ ปริญญาตรี  ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑  ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑    งบกรมจัดสรร 

๒๘. นางเสริมศรี รสกลิ่นกันทา ม.๖ ก าลังศึกษาปริญญาตรี ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑  ผู๎ดูแลเด็ก จ.๑    งบกรมจัดสรร 

 



 
 

  
 

-๓๘- 

ที่ ชื่อ+สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหมํ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหนํง 
ต าแหนํง 

 
ระดับ เลขที่ต าแหนํง ต าแหนํง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ าต าแหนํง 

เงินเพิ่ม
อื่น/เงินคํา 

 

พนักงานจ๎างทั่วไป 
๒๙ นางชญาภา  หม๎อค ามูล ม.๖  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  

๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐)*๑๒ 

   

๓๐ นายสมศักด์ิ  ชมภู ป.๖  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

๓๑ นายอนุสรณ๑  สุวรณศร ม.๖  คนงานประจ ารถขยะ   คนงานประจ ารถขยะ  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

๓๒ นายปิยะพงศ๑  ตองใจ ม.๓  คนงานประจ ารถขยะ   คนงานประจ ารถขยะ  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

๓๓ นายพงศ๑เดช  ทองสุก นักธรรมตรี  คนงานประจ ารถขยะ   คนงานประจ ารถขยะ  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

๓๔ นายไพลัน  วงศ๑แก๎ว ป.๖  คนงานประจ ารถขยะ   คนงานประจ ารถขยะ  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

๓๕ -   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐)*๑๒ 
   

กองคลัง (พนักงานเทศบาล) 

๓๖. นางเพลินพิศ           สองแคว ปริญญาตรี ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ 
นักบริหารงานการคลัง 
(ผู๎อ านวยการกองคลัง) 

๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ 
นักบริหารงานการคลัง 
(ผู๎อ านวยการกองคลัง) 

๗ 
๒๗๖,๙๖๐ 

(๒๓,๐๘๐)*๑๒ 
 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐*๑๒) 

 ๓๑๘,๙๖๐ 

๓๗. นางสาวณัฐนรี        อ๎ายนําน ปริญญาโท ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว 
๒๖๔,๔๘๐ 

(๒๒,๐๔๐)*๑๒ 
 

   

๓๘ 
 

นางวลัยพร           ฉิมพุก ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๕ ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๕ 
๒๒๗,๔๐๐ 

(๑๘,๙๕๐)*๑๒ 
 

   

๓๙. 
 

นางสาวกุลนที       สุริวงษ๑ ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ เจ๎าพนักงานพัสดุ ๕ ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ เจ๎าพนักงานพัสดุ ๕ 
๑๘๗,๓๒๐ 

(๑๕,๖๑๐)*๑๒ 
 

   

๔๐ นางวันดี              ลือค า ปวส. ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๒ เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๒ เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ 
๑๗๖,๑๖๐ 

(๑๔,๖๘๐)*๑๒ 
 

   

๔๑ นางทิวาพร          สันบุญเป็ง ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ 
๑๖๘,๓๖๐ 

(๑๔,๐๓๐)*๑๒ 
 

   



 
 

  
 

-๓๙- 
 
 

ที่ ชื่อ+สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหมํ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหนํง 
ต าแหนํง 

 
ระดับ เลขที่ต าแหนํง ต าแหนํง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ าต าแหนํง 

เงินเพิ่มอื่น/เงินคํา  

พนักงานจ๎างตามภารกิจ (กองคลัง) 

๔๒. นางธิติมาพรรณ อุตราช ปริญญาตรี  ผู๎ขํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ จ.๑  
ผู๎ขํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บ

รายได๎ 
จ.๑ 

๑๓๐,๖๘๐ 
(๑๐,๘๙๐)*๑๒ 

   

๔๓. 
นางสาววราภรณ๑     
ชัยลังกา 

ปริญญาตรี  ผู๎ขํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ จ.๑  ผู๎ขํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ จ.๑ 
๑๑๒,๘๐๐ 

(๙,๔๐๐*๑๒) 
   

กองชําง (พนักงานเทศบาล) 

๔๔. นายบรรฤๆ  รินพล  ๐๕-๐๑๐๑-๐๐๑ 
นักบริหารงานชําง 

(ผู๎อ านวยการกองชําง) 
๗ ๐๕-๐๑๐๑-๐๐๑ 

นักบริหารงานชําง 
(ผู๎อ านวยการกองชําง) 

๗ 
๒๗๑,๔๔๐ 

(๒๒,๖๒๐)*๑๒ 
 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐*๑๒) 

 ๓๑๓,๔๔๐ 

๔๕. -  ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายชํางโยธา  ๒-๔/๕ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายชํางโยธา ๒-๔/๕ ๑๙๘,๙๖๐   วํางเดิม 

พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

๔๖. นายสรันตฺ อุตราช   ผู๎ชํวยนายชํางโยธา จ.๒  ผู๎ชํวยนายชํางโยธา จ.๒ 
๑๖๔,๖๔๐ 

(๑๓,๗๒๐*๑๒) 
   

 
พนักงานจ๎างทั่วไป 

๔๗. 
 

-   ผู๎ชํวยชําง   ผู๎ชํวยชําง  
๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐*๑๒) 
  วํางเดิม 



 
 

  
 

-๔๐- 
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 
 ๑.  การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานนักบริหาร 

 ๑.๑  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและสัมมนาอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑.๒  การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ๑และพัฒนาด๎านวิสัยทัศน๑ ในการก าหนดนโยบาย และ

การพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๑.๓  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการศึกษาตํอให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 ๑.๔  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกจิต/สมาธิในสถานปฏิบัติงานอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้งๆละ      

๓ วัน 
 ๑.๕  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎รวดเร็วคุ๎มคํา
และมีประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ๑ ครั้ง  

 
 ๒.   การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ 

 ๒.๑  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด๎านความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน๎าที่
รับผิดชอบ อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ๒.๒  สํงเสริมให๎เข๎ารับการศึกษาดูงานด๎านการให๎บริการประชาชน อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๓  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการศึกษาตํอให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 ๒.๔  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎รวดเร็ ว

คุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ๑ ครั้ง การจัดหาเครื่องใช๎ให๎เพียงพอ 
  ๒.๕  สนับสนุนให๎มีการจัดงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ๑ในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
ให๎เพียงพอกับประมาณงาน และให๎ทันสมัยอยูํเสมอ เพ่ือให๎การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป 
  ๒.๖  จัด ให๎มีการประชุมเพื่อซักซ๎อมการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ  และเสริมสร๎างความรู๎ในอ านาจหน๎าที่ของ
แตํละสํวนราชการ อยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 ๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

 ๓.๑  การให๎ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให๎ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหมํ 
 ๓.๒  การปฐมนิเทศก๑ แนะน าชี้แจงกํอนบรรจุงานใหมํหรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหมํ 
 ๓.๓  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให๎มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓ - ๔ เดือนครั้งเพ่ือให๎มีความรู๎

เบื้องต๎นในงานหลาย ๆ ด๎าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๔๑- 



 
 

  
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

ระเบียบประมวลจริยธรรมของข๎าราชการ 
เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  จังหวัดล าปาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
   

ประมวลจริยธรรมของข๎าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 

๑.   เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข๎าราชการ  ที่สร๎างความโปรํงใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.   ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค๑กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด๎านตําง ๆ ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ท าให๎เกิดรูปแบบองค๑กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความนําเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจ แกํผู๎รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎เสีย 

๔.  ให๎เกิดพันธะผูกพันระหวํางองค๑กรและข๎าราชการในทุกระดับ   โดยให๎ฝุายบริหารใช๎อ านาจใน
ขอบเขต  สร๎างระบบความรับผิดชอบของข๎าราชการตํอตนเอง  ตํอองค๑กร  ตํอผู๎บังคับบัญชาตํอประชาชน และตํอสังคม  
ตามล าดับ 

๕.  ปูองกันการแสวงหาประโยชน๑โดยมิชอบ  และความขัดแย๎งทางผลประโยชน๑ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง
เสริมสร๎างความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน 

     ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช๎เป็นคํานิยมรํวมส าหรับองค๑กรและข๎าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคูํไปกับระเบียบและกฎข๎อบังคับอ่ืน ๆ อยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข๎อ  ๑    ในประมวลจริยธรรมนี้  
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตร
แมํตาล 
 

   “ข๎าราชการ”  หมายถึง  ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นสามัญ  ข๎าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ๎าง  และ
ลูกจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง   คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลห๎างฉัตร
แมํตาล 
 
  ข๎อ  ๒    ให๎  นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
         -๔๒- 



 
 

  
 

 
      หมวด  ๒ 

  มาตรฐานจริยธรรม 
 

 ส่วนที่  ๑ 
  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ของ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

  ข๎อ  ๓    ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลทุกคน  มีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน๑สํวนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก   และให๎บริการแกํประชาชน                     
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต๎องยึดมั่นในคํานิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

(๑)   การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
(๒)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)   การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย๑สุจริตและรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน๑ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน๑สํวนตนและไมํมี   

ผลประโยชน๑ทับซ๎อน 
(๕)   การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)   การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 
(๗)   การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมํเลือกปฏิบัติ 
(๘) การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน  ถูกต๎อง และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง 
(๙)   การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานงานอยํางมีคุณภาพ 
(๑๐) การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม 
(๑๑) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค๑กร 
(๑๒)  การสร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  รํวมกันพัฒนา

ชุมชนให๎นําอยูํคํูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สอดคล๎องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข๎อ  ๔    ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องจงรักภักดีตํอชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย๑ 
  ข๎อ  ๕    ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในการรักษาไว๎และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข๎อ  ๖   ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยํางเครํงครัด 
  ข๎อ  ๗    ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องไมํประพฤติตนอันกํอให๎เกิดความเสื่อมเสีย
ตํอเกียติภูมิของต าแหนํงหน๎าที่ 
 
 
       -๔๓- 



 
 

  
 

  ข๎อ  ๘  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ต๎องปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มก าลังความสามารถ  
ด๎วยความเสียสละ  ทุํมเทสติปัญญา  ความรู๎ความสามารถ  ให๎บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ    ตามภาระหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมาย  เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประเทศชาติและประชาชน 
  ข๎อ  ๙  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ต๎องมุํงแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนด๎วย
ความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมํุงเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางหนํวยงานและประชาชน 
  ข๎อ  ๑๐  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ต๎องปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความสุภาพ เรียบร๎อย       
มีอัธยาศัย 
  ข๎อ  ๑๑  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องรักษาความลับที่ได๎จากการปฏิบัติหน๎าที่การ
เปิดเผยข๎อมูลที่เป็นความลับโดยข๎าราชการ / พนักงานจะกระท าได๎ตํอเมื่อมีอ านาจหน๎าที่และได๎รับอนุญาตจาก
ผู๎บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเทํานั้น 
  ข๎อ  ๑๒  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องรักษา และเสริมสร๎างความสามัคคีระหวําง
ผู๎รํวมงาน พร๎อมกับให๎ความชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข๎อ  ๑๓  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องไมํใช๎สถานะหรือต าแหนํงไปแสวงหา
ประโยชน๑ที่มิควรได๎ส าหรับตนเองหรือผู๎อื่นไมํวําจะเป็นประโยชน๑ในทางทรัพย๑สินหรือไมํก็ตาม  ตลอดจนไมํรับของขวัญ  
ของก านัล หรือประโยชน๑อื่นใดจากผู๎ร๎องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประโยชน๑ตํางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ของ
ตน เว๎นแตํเป็นการให๎โดยธรรมจรรยาหรือการให๎ตามประเพณี 
  ข๎อ  ๑๔  ข๎าราชการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ต๎องประพฤติตนให๎สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ด๎วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ๑อันดี  ต๎องไมํปิดบังข๎อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรํวมงาน  และไมํน า
ผลงานของผู๎อื่นมาแอบอ๎างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  (ถ้าม)ี 

  ข๎อ  ๑๕    -ไมํมี-  
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
  ข๎อ  ๑๖  ให๎ส านักปลัดเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  มีหน๎าที่ควบคุมก ากับการให๎มี  การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยํางทั่วถึงและเครํงครัด  โดยมีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
   (๑)    ด าเนินการเผยแพรํ  ปลูกฝัง  สํงเสริม  ยกยํองข๎าราชการที่เป็นแบบอยํางที่ดีและติดตาม
สอดสํองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยํางสม่ าเสมอ 
   (๒)    สืบสวนหาข๎อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให๎
นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู๎ร๎องขอหรืออาจ  ด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามท่ีเห็นเองก็ได๎ 
 

-๔๔- 



 
 

  
 

   (๓)  ให๎ความชํวยเหลือและดูแลข๎าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยํางตรงไปตรงมา  
มิให๎ถูกกลั่นแกล๎งหรือถูกใช๎อ านาจโดยไมํเป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นวํา นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมํให๎ความคุ๎มครองตํอข๎าราชการผู๎นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมํต๎องผํานนายกเทศมนตรีต าบล
ห๎างฉัตรแมํตาล หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู๎ตรวจการแผํนดินก็ได๎ 
 

(๔)  คุ๎มครองข๎าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยํางตรงไปตรงมามิให๎ถูกกลั่นแกล๎ง
หรือถูกใช๎อ านาจโดยไมํเป็นธรรม  การด าเนินการตํอข๎าราชการที่อยูํระหวํางถูกกลําวหาวําไมํปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้  อันมีผลกระทบตํอการแตํงตั้ง  โยกย๎าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตํอ
สิทธิหน๎าที่ของข๎าราชการผู๎นั้น  จะกระท ามิได๎  เว๎นแตํจะได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล๎ว 
   (๕)  ท าหน๎าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
   (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้  โดยไมํกระทบตํอความเป็นอิสระของผู๎ด ารงต าแหนํงในส านักปลัด 
   (๑๗)   ให๎นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  แตํงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม 
ก ากับ ให๎มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด๎วย  
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได๎รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  กรรมการจากข๎าราชการซึ่งด ารงต าแหนํงสายงานผู๎บริหารเลือกกันเองให๎เหลือสองคน  
   (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข๎าราชการที่ไมํได๎ด ารงต าแหนํงสายงานผู๎บริหารในเทศบาลต าบลห๎าง
ฉัตรแมํตาล ที่ได๎รับเลือกจากข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง และลูกจ๎างของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล นั้น  
จ านวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ให๎กรรมการตาม (๑) – (๓)รํวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให๎
เหลือสองคน 
   ให๎พนักงานสํวนต าบล ต าแหนํง บุคลากร เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตํงตั้งผู๎ชํวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได๎ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรม
ต๎องไมํเคยถูกลงโทษทางวินัยมากํอน 
  (๑๘)    คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้  
   (๑) ควบคุม  ก ากับ  สํงเสริมและให๎ค าแนะน าในการใช๎บังคับประมวลจริยธรรมนี้    ในองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   (๒) สอดสํองดูแลให๎มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในกรณีที่
มีข๎อสงสัยหรือมีข๎อร๎องเรียนวํามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ๑  การลงโทษผู๎ฝุาฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  จะต๎องไตํสวนข๎อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให๎คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู๎ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน๎าที่ขอให๎
กระทรวง  กรม  หนํวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานอื่นของรัฐ  หรือห๎างหุ๎นสํวน  บริษัท  ชี้แจงข๎อเท็จจริง  สํง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข๎องสํงผู๎แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให๎ถ๎อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)    เรียกผู๎ถูกกลําวหา  หรือข๎าราชการของหนํวยงานนี้มาชี้แจงหรือให๎ถ๎อยค าหรือให๎สํง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 
        
           -๔๕- 



 
 

  
 

   (๕)    พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช๎บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเม่ือได๎วินิจฉัยแล๎วให๎สํงค าวินิจฉัยให๎คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับโดยพลัน               ถ๎า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได๎วินิจฉัยเปูนอยํางอ่ืนภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให๎ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  สํงเรื่องให๎ผู๎ตรวจการแผํนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวําเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว๎างหลายองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   (๗)  คุ๎มครองข๎าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยํางตรงไปตรงมามิให๎ผู๎บังคับบัญชา
ใช๎อ านาจโดยไมํเป็นธรรมตํอข๎าราชการผู๎นั้น 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู๎ตรวจการแผํนดินมอบหมาย  
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให๎น ากฎหมายวําด๎วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช๎
บังคับ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข๎อ  ๑๙  กรณีมีการร๎องเรียนหรือปรากฏเหตุวํามีเจ๎าหน๎าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให๎ 
นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาลห๎างฉัตร  เป็นผู๎รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข๎อ  ๒๐  การด าเนินการตามข๎อ๑๙ ให๎ผู๎รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการจ านวนไมํ
น๎อยกวําสามคน  เป็นผู๎ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข๎อ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร๎ายแรงหรือไมํ  
ให๎พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับต าแหนํง  ตลอดจน
หน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล๎อมแหํงกรณี  ผลร๎ายอันเกิดจาก
การฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข๎อ  ๒๒  หากการด าเนินการตรวจสอบสวนตามข๎อ  ๒๐  แล๎ว  ไมํปรากฏข๎อเท็จจริงวํามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให๎ผู๎รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข๎อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แตํหากปรากฏข๎อเท็จจริงวําเป็นการฝุา
ฝืนประมวลจริยธรรม  แตํไมํถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให๎ผู๎รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข๎อ  ๑๙  สั่งลงโทษ
ผู๎ฝุาฝืนตามข๎อ ๒๕  แตํหากปรากฏวําเป็นความผิดทางวินัยให๎ด าเนินการทางวินัย 
  ข๎อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู๎ฝุาฝืนตามข๎อ ๑๙ ข๎อ ๒๐ และข๎อ ๒๒  
ให๎น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มาบังคับใช๎โดยอนุโลม 
  ข๎อ  ๒๔  การสั่งการของผู๎รับผิดชอบด าเนินการตามข๎อ  ๒๒  ให๎ด าเนินการตามนั้น  เว๎นแตํจะปรากฏ
ข๎อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให๎ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข๎อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชํเป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให๎ด าเนินการตามควรแกํกรณีเพ่ือให๎มีการแก๎ไขหรือด าเนินการที่ถูกต๎องหรือตักเตือน  หรือน าไป 
 

-๔๖- 



 
 

  
 

ประกอบการพิจารณาการแตํงตั้ง  การเข๎าสูํต าแหนํง  การพ๎นจากต าแหนํง การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความ
ดีความชอบ  หรือการสั่งให๎ผู๎ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได๎รับการพัฒนาแล๎วแตํกรณี 
  ข๎อ  ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข๎อ  ๒๒ แล๎ว                 
ให๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลห๎างฉัตรด าเนินการให๎เป็นไปตามค าสั่งดังกลําวโดยไมํชักช๎า 
  ข๎อ  ๒๗  ผู๎ถูกลงโทษตามข๎อ  ๒๕  สามารถร๎องทุกข๑หรืออุทธรณ๑ตํอคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลห๎างฉัตร  ภายในสามสิบวัน นับแตํวันได๎ทราบการลงโทษ 
     ผู๎ถูกลงโทษตามข๎อ  ๑๘ (๒)  สามารถร๎องทุกข๑หรืออุทธรณ๑ตํอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎ทราบการลงโทษ 
  ข๎อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล๎ว  ให๎รายงานผลตํอผู๎ตรวจการแผํนดินโดยเร็ว  
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข๎อ  ๒๙  จัดให๎มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร๎อมด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข
ประมวลจริยธรรมให๎มีความเหมาะสม (ถ๎ามี)  และแจ๎งให๎คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งเป็นองค๑กรกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น และผู๎ตรวจการแผํนดินทราบตํอไป 
 
 
   
       วําทีร่๎อยตรี  
          ( นิวัฒน๑    ตั้งตรง) 
           ปลดัเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
                 วันที่      เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๔- 



 
 

  
 

 
๗. อัตราก าลังพนักงานเดิม  

 
 

ต าแหนํง 
 

อัตราเงินเดือน 
 

 
อัตราเงินเดือน (ปี) 

๑.  ปลัดเทศบาล ๒๒,๑๗๐ ๒๖๖,๐๔๐ 
๒.  นิติกร ๑๑,๓๑๐ ๑๓๕,๗๒๐ 
๓.  นักพัฒนาชุมชน ๑๒,๒๔๐ ๑๔๖,๘๘๐ 
๑. เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๑๒,๕๓๐ ๑๕๐,๓๖๐ 
๕.  นักวิชาการศึกษา ๑๒,๕๓๐ ๑๕๐,๓๖๐ 
๖.  บุคลากร ๑๓,๕๓๐ ๑๖๒,๓๖๐ 
๗.  เจ๎าพนักงานธุรการ ๑๐,๗๗๐ ๑๒๘,๔๐๐ 
๘.  เจ๎าพนักงานธุรการ ๙,๗๐๐ ๑๑๖,๔๐๐ 
๙.  เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗,๙๔๐ ๙๕,๒๘๐ 
๑๐. นักบริหารงานชําง ๑๖,๕๗๐ ๑๙๘,๘๔๐ 
๑๑. นายชํางโยธา ๙,๙๖๐ ๑๑๙,๕๒๐ 
๑๒.  นักบริหารงานการคลัง ๑๖,๙๒๐ ๒๐๓,q๔๐ 
๑๓.  นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๑,๓๑๐ ๑๓๕,๗๒๐ 
๑๔.  เจ๎าพนักงานพัสดุ ๙,๙๖๐ ๑๑๙,๕๒๐ 
๑๕.  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๑๑,๖๒๐ ๑๓๙,๔๔๐ 
๑๖.  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๘,๓๔๐ ๑๐๐,๐๘๐ 
๑๗.  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๘,๙๓๐ ๑๐๗,๑๖๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 

-๒๕- 
 

๗. อัตราก าลังพนักงานจ้างเดิม  
 

ต าแหนํง 
 

อัตราเงินเดือน 
 

 
อัตราเงินเดือน (ปี) 

๑.   ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา ๑๐,๗๖๐ ๑๒๙,๑๒๐ 
๒.   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๑๐,๗๖๐ ๑๒๙,๑๒๐ 
๓.   ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน ๙,๙๕๐ ๑๑๙,๔๐๐ 
๔.   ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข ๑๐,๗๖๐ ๑๒๙,๑๒๐ 
๕.   ผู๎ชํวยชํางโยธา ๙,๕๒๐ ๑๑๔,๒๔๐ 
๖.   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ ๗,๓๓๐ ๘๗,๙๖๐ 
๗.   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ๗,๓๓๐ ๘๗,๙๖๐ 
๘.   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ๖,๒๗๐ ๗๕,๒๔๐ 
๙.   พนักงานขับรถยนต๑ ๖,๕๓๐ ๗๘,๓๖๐ 
๑๐. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านขามแดง) ๗,๖๔๐ ๙๑,๖๘๐ 
๑๑. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านขามแดง) ๗,๕๓๐ ๙๐,๓๖๐ 
๑๒. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปันง๎าว) ๙,๑๔๐ ๑๐๙,๖๘๐ 
๑๓. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปันง๎าว) ๖,๗๙๐ ๘๑,๔๘๐ 
๑๔. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํฮาว)  ๗,๖๔๐ ๙๑,๖๘๐ 
๑๕. ผู๎ดูแลเด็ก (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํฮาว) ๖,๕๓๐ ๗๘,๓๖๐ 
๑๖. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดกลาง ๕,๓๔๐ ๖๔,๐๘๐ 
๑๗.  พนักงานดับเพลิง ๖,๐๕๐ ๗๒,๖๐๐ 
๑๘.  ผู๎ชํวยชํางทั่วไป ๕,๓๔๐ ๖๔,๐๘๐ 
๑๙.  คนงานทั่วไป (๒ อัตรา) ๕,๓๔๐ ๑๒๘,๑๖๐ 
๒๐.  คนงานประจ ารถขยะ (๔ อัตรา) ๕,๓๔๐ ๒๕๖,๓๒๐ 
๒๑.  พนักงานขับรถขยะ ๖,๐๕๐ ๗๒,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 

บทที่ ๒ 
 
๘.  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง 
ภารกิจหลัก  

 เป็นภารกิจที่ต๎องด าเนินการในสํวนของฝุายอ านวยการของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลในด๎านของฝุาย
บริหารจัดการซึ่งมีอยูํเดิม   ได๎แกํ   ส านักปลัด   กองคลัง   กองชําง 

๑. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค   เชํน   ไฟฟูา  น้ าประปา 

    ๒. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
          ๓. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

-  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
     ๔.  ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     ๕.  ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
     ๖.  ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 

          ๗.  ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๘.  การปูองกันและระงับโรคติดตํอ 

 
ภารกิจรอง 

 เป็นภารกิจที่ต๎องด าเนินการในสํวนของฝุายที่ให๎การสนับสนุนและบริการสาธารณะที่เพ่ิมข้ึน  
๑๔. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี 
๑๕. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 
๑๖. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
๑๗. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
 
 

-๒๗- 
 
 

๙. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลดังกลําว เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลมีภารกิจอ านาจหน๎าที่
ที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขปัญหาดังกลําว ภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ  ดังนี้ 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๘ - 
  
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
     ๑.๑  งานธุรการ 
     ๑.๒  งานการเจ๎าหน๎าที่ 
     ๑.๓  งานบันทึกข๎อมูล 

๑. ส านักปลัด 
-     งานอ านวยการติดตามประเมินผล 
-     งานประชาสัมพันธ๑ 
-     งานสารสนเทศ 

 



 
 

  
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ งานวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

-     งานบริหารงานบุคคล 
-     งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
-     งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
-     งานรัฐพิธี 
-    งานคุ๎มครองและบ ารุงรักษา 
     ทรัพย๑สิน    ของทางราชการและ 
      สถานที่สาธารณะ 
-     งานสวัสดิการ 
-     งานสภา 
-     งานโครงการอินเตอร๑เน็ต 
-     งานฝึกอบรม 
-     งานเลือกตั้ง 
 
๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานงบประมาณ 
-   งานจัดท าเทศบัญญัติ 
-   งานถํายโอนภารกิจ 
-   ข๎อบัญญัติและระเบียบของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๙- 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานนิติกรรมและสัญญาตําง ๆ 
-  งานการด าเนินการทางคดีและ         
    ศาลปกครอง 
-  งานร๎องเรียน ร๎องทุกข๑และอุทธรณ๑ 
-   งานตรวจสอบภายใน งานระเบียบ 

 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
๑.๔  งานการศึกษา ศาสนา  วัฒนาธรรม 

    การคลัง 
-  งานข๎อบัญญัติและระเบียบของ  
   เทศบาล 
-  งานให๎ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดี 
   แกํประชาชน 
 
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานสํงเสริมการกีฬา 
-  งานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
-  งานด๎านสภาวัฒนธรรม 
-  งานโครงการโรงเรียนในพ้ืนที่ 
-  งานถํายโอนหนังสือพิมพ๑ประจ า 
    หมูํบ๎าน 
-   งานการศึกษา ศาสนา และ 
    วัฒนธรรม 
-   งานสํงเสริมและสนับสนุนศูนย๑การ 
    เรียนชุมชนงานประสานและ   
    สนับสนุนโรงเรียนประถม และมัธยม    
-  งานสํงเสริมและสนับสนุน 
    ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
-  งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการทาง 
    ศาสนา 
 
 
 
 
 
 

                                                      
-๓๐- 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่         หมายเหตุ 
 
๑.๔ งานการศึกษา ศาสนา  วัฒนาธรรม  
 
 
 
 
 

 
-  งานสํงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
   วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
-  งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการทาง 
   ศาสนา 
-  งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  งานสํงเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา 
   ท๎องถิ่น 
-  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
-  งานดูแลบ ารุงรักษาสนามกีฬาและ 
   ศูนย๑กีฬาประจ าต าบล 
-  งานบริหารโครงการฝึกสอน  ฝึกซ๎อม 
   และการแขํงขันกีฬาระดับต าบล   
   อ าเภอ  จังหวัด 
- งานควบคุมและให๎บริหารอุปกรณ๑กีฬา 
- งานศูนย๑เยาชนประจ าต าบลและ 
  หมูํบ๎าน 
-  จัดหาและดูแลวัสดุอุปกรณ๑กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.๕ งานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 

-  งานสาธารณสุข 
-  งานสิ่งแวดล๎อม 
-  งานอาชีวอนามัย 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดล๎อม 
-  งานสํงเสริมเผยแพรํกิจการด๎านการ 
   ควบคุมมลพิษและคุณภาพ 

 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สิ่งแวดล๎อม 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานศึกษาและวิเคราะห๑ผลกระทบ 
   สิ่งแวดล๎อม 
-  งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับ 
   สิ่งแวดล๎อม 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานสุขศึกษา 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานปูองกันรักษาและบ าบัดยา 
      เสพติด 
-  งานรักษาและพยาบาล 
-  งานสัตวแพทย๑และโรงฆําสัตว๑ 
-  งานรักษาความสะอาดของถนน   
   ทางน้ า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ 
-  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย 
-  งานขนถํายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
-  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
-  งานการเฝูาระวังโรคระบาด 
-  งานปูองกันและระงับโรคติดตํอ  
   โดยคน แมลง และสัตว๑ 
-  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑      
    เผยแพรํ ด๎านการปูองกันและ          
    ระงับโรคติดตํอและไมํติดตํอ 
-    งานบรรเทาสาธารณภัย 
     งานอื่นที่เก่ียวช๎องและท่ีได๎รับ    
      มอบหมาย  
 
 
 

-๓๒- 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 
๑.๖ งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 

 
งานพัฒนาชุมชน 
-   งานพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคม 
-  งานสังคมสงเคราะห๑ 

 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและ 
   เยาวชน 
-    งานการพัฒนาชุมชนและสังคม 
-  งานเบี้ยยังชีพ 
-  งานสุสานและฌาปนสถาน 
-  งานจัดระเบียบชุมชน 
-  งานพิทักษ๑สิทธิเด็กและสตรี 
-  งานศูนย๑สงเคราะห๑ราษฎรประจ า 
   หมูํบ๎าน 
-  งานสํงเสริมและพัฒนาเด็ก  
    เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
-   งานประชาคมหมูํบ๎าน 
 
-   งานการปูองกันอัคคีภัย 
-   งานปูองกันและบรรเทาอันตราย    
    จากอุทกภัย วาตภัย  
-   การชํวยเหลือสงเคราะห๑ ผู๎ประสบภัย 
-   งานการอบรมอปพร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๒. ส่วนกองคลัง 
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 
 
 

๒.๑ งานการเงิน 
- งานรับเงินและเบิกจํายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน  
๒.๒ งานบัญชี 

 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

-    งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-    งานรายงานทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
งานพัฒนารายได๎ 
-  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย๑สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียน ควบคุมและเบิกจํายวัสดุ
ครุภัณฑ๑และยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๓๔- 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 ๓. กองช่าง 

๓.๑  งานก่อสร้าง 
     ๓.๑  งานออกแบบ  ควบคุมอาคารและ 

๓.  กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
-  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน สะพาน  

 



 
 

  
 

 ผังเมือง 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 

    ทางระบายน้ า และโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
    อ่ืน ๆ 
-  งานกํอสร๎างและบูรณะโครงการพิเศษ 
-  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทาง 
   คมนาคม 
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
   ยานพาหนะ 
-  งานควบคุมงานกํอสร๎างถนน สะพาน  
   รางระบายน้ าและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
-  งานธุรการประจ าสํวนโยธา 
 
๓.๒ งานออกแบบ ควบคุมอาคาร และ
ผังเมือง 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
-  งานออกแบบ 
-  งานตกแตํงสถานที่ 
-  งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ๑ 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
-๓๕- 

 ๑๐.๒  การวิเคราะห๑การก าหนดต าแหนํง 



 
 

  
 

 เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ได๎วิเคราะห๑ก าหนดต าแหนํงตามภารกิจเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และสามารถ
น าผลการวิเคราะห๑ต าแหนํงก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๓ ปีดังนี้ 

 
 ๑.  นักบริหารงานเทศบาล ๗       จ านวน    ๑  อัตรา 

                ๒.  บุคลากร ๓-๕/๖ว      จ านวน    ๑  อัตรา 
    ๓.  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว   จ านวน    ๑  อัตรา 
    ๔.  นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว      จ านวน    ๑  อัตรา 

๕.  นิติกร ๓-๕/๖ว       จ านวน    ๑  อัตรา 
๖.  นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว     จ านวน    ๑  อัตรา 
๗. เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕     จ านวน    ๒  อัตรา  
๘. เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔   จ านวน    ๑  อัตรา  
๙. นักบริหารงานการคลัง ๗      จ านวน    ๑  อัตรา 
๑๐. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๓-๕/๖ว     จ านวน    ๑  อัตรา 
๑๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว     จ านวน    ๑  อัตรา 

      ๑๒. เจ๎าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕     จ านวน    ๑  อัตรา 
      ๑๓. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔ /๕    จ านวน    ๒  อัตรา 
      ๑๔. นักบริหารงานชําง ๗       จ านวน    ๑  อัตรา 
    ๑๕. นายชํางโยธา ๒-๔/๕      จ านวน    ๑  อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓๖- 
 



 
 

  
 

จากการก าหนดต าแหนํงและจ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล สามารถน ามาก าหนดกรอบ  
อัตราก าลังสามปี ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ได๎ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 -๔๘- 
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

๔. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานนักบริหาร 
๑.๑  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและสัมมนาอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
๑.๒  การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ๑และพัฒนาด๎านวิสัยทัศน๑ ในการก าหนดนโยบาย และการ 
       พัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง 
๑.๓  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการศึกษาตํอให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
๑.๔  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกจิต/สมาธิในสถานปฏิบัติงานอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน 
๑.๕  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎รวดเร็ว    
      คุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ๑ ครั้ง  

 
๕. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ 

๒.๑  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด๎านความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน๎าที่ที่ 
      รับผิดชอบ อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒  สํงเสริมให๎เข๎ารับการศึกษาดูงานด๎านการให๎บริการประชาชน อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๓  สํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารับการศึกษาตํอให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
๒.๔  สนับสนุนให๎เข๎ารับการฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎รวดเร็ว  
      คุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ๑ ครั้ง การจัดหา  
      เครื่องใช๎ให๎เพียงพอ 
๒.๕  สนับสนุนให๎มีการจัดงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ๑ในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎ 
      เพียงพอกับประมาณงาน และให๎ทันสมัยอยูํเสมอ เพ่ือให๎การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป 
๒.๖  จัดให๎มีการประชุมเพื่อซักซ๎อมการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ และเสริมสร๎างความรู๎ในอ านาจหน๎าที่ของแตํ 
      ละสํวนราชการ อยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
๖. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

๓.๑  การให๎ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให๎ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหมํ 
๓.๒  การปฐมนิเทศก๑ แนะน าชี้แจงกํอนบรรจุงานใหมํหรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหมํ 
๓.๓  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให๎มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓ - ๔ เดือนครั้งเพ่ือให๎มีความรู๎เบื้องต๎น   
      ในงานหลาย ๆ ด๎าน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
บทที่  ๓ 

การวิเคราะห๑ก าหนดต าแหนํง 
 

สํวนราชการ / ต าแหนํง 
จ านวน
ต าแหนํง
(เดิม) 

มาตรฐานปริมาณงาน /ปี/ต าแหนํง 
ปริมาณงานจริง 
ที่ต๎องท า / ปี 

อัตราก าลังที่ต๎องการเพิ่ม/
ลด รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑.ส านักปลัด 
๑.๑  ปลัดเทศบาล  ๗ 
๑.๒  นิติกร( ๓-๕)/๖ว 
๑.๓  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑ฯ (๓-๕)/๖ว 
๑.๔  บุคลากร  (๓-๕)/๖ว 
๑.๕  นักพัฒนาชุมชน (๓-๕)/๖ว 
๑.๖  นักวิชาการศึกษา (๓-๕)/๖ว 
๑.๗  เจ๎าพนักงานธุรการ (๒-๔)/๕ 
๑.๘  เจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ (๑-๓)/๔ 
๒.  กองคลัง 
๒.๑   นักบริหารงานคลัง ๗ 
๒.๒   นักวิชาการเงินและบัญชี  (๓-๕/๖) 
๒.๓   เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (๒-๔/๕) 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๒ 
 

 
มาตรฐานปริมาณงาน ๑๒๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๑,๐๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
 
มาตรฐานปริมาณงาน ๑๐๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๑,๐๐๐ เรื่อง/ปี 
 

 
ปริมาณงานจริง ๑๒๐๐ เรื่อง ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง ๑,๐๐๐  เรื่อง/ป ี
ปริมาณงานจริง  ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
 
ปริมาณงานจริง  ๑๐๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานจริง    ๑,๐๐๐ เรื่อง/ป ี
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-๖๐- 
 

สํวนราชการ / ต าแหนํง 
จ านวน
ต าแหนํง
(เดิม) 

มาตรฐานปริมาณงาน /ปี/ต าแหนํง 
ปริมาณงานจริง 
ที่ต๎องท า / ปี 

อัตราก าลังที่ต๎องการเพิ่ม/
ลด รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๒.  กองคลัง 
๒.๔  เจ๎าพนักงานพัสดุ (๒-๔)/๕ 
๒.๕  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ (๓-๕)/๖ว 
๓.  กองช่าง 
๓.๑  นักบริหารงานชําง ๖ 

 
๑ 
๑ 
 

๑ 

 
มาตรฐานปริมาณงาน ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
มาตรฐานปริมาณงาน ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
 
มาตรฐานปริมาณงาน ๑๐๐๐ เรื่อง/ปี 

 
ปริมาณงานจริง  ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
ปริมาณงานจริง  ๗๐๐ เรื่อง/ปี 
 
ปริมาณงานจริง  ๑๐๐๐ เรื่อง/ปี 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 



 
 

  
 

๓.๒  นายชํางโยธา (๒-๔)/๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

มาตรฐานปริมาณงาน ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
 
 

ปริมาณงานจริง  ๕๐๐ เรื่อง/ปี 
 
 

- - - 

 
 



 
 

  
 

 
 
 

            ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้างฉัตรแม่ตาล และจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
………………………………… 

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร อ าเภอ       ห๎างฉัตร   
จังหวัดล าปาง    เป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตรแมํตาลและจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตร      แมํตาล ประกาศ  
ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล(ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แหํงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตร 
จังหวัดล าปาง เป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตรแมํตาล และจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลและให๎องค๑การ
บริหารสํวนต าบลที่ได๎รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามค าบรรยายเขตและแผนที่ท๎ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและพ๎นสภาพแหํงการเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบล รวมทั้งให๎สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลพ๎นจากต าแหนํงนับแตํวันที่ได๎มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็น
เทศบาลต าบลเป็นต๎นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย๑สิน สิทธิ สิทธิเรียกร๎อง หนี้ พนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลให๎โอนไปเป็นของเทศบาลต าบลที่จัดตั้ง และบรรดาข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบลที่ได๎ใช๎บังคับใน
เรื่องใดอยูํกํอนแล๎วคงใช๎บังคับได๎ตํอไป ตามมาตรา ๔๒ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล(ฉบับที่ ๕ )พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงประกาศ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
       
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
วําที่ร๎อยตรี 

            (นิวัฒน๑  ตั้งตรง) 
                          ปลดัเทศบาล  ปฏิบัติหน๎าที ่

                     นายกเทศมนตรีต าบลหา๎งฉัตรแมํตาล 
 
 


