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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

** ** ** ** ** ** 
 
1. ด้านกายภาพ 
 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
 

  เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร ครั้งแรกตั้งแตํวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  
และได๎รับการเปลี่ยนชื่อและยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552          
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัด
ล าปาง เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลห๎างฉัตรแมํตาล และจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
 

  ส านักงานตั้งอยูํเลขท่ี 440 หมูํ 3 ต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง อยูํหํางจากที่วําการ
อ าเภอห๎างฉัตรประมาณ 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตที่ดินติดตํอพ้ืนที่ข๎างเคียงดังนี ้
  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  
 

  พื้นท่ีประมาณ 65.770 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41 ,106.25 ไรํ พื้นท่ีการเกษตรประมาณ 5,363 ไรํ  
พื้นที่โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบและมีแนวเขตปุาอุทยานแหํงชาติดอยขุนตาล บ๎านปางมํวง หมูํ 9 เป็นเขตอนุรักษ์ปุาไม๎ 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 

  สภาพพ้ืนที่โดยสํวนใหญํคํอนข๎างราบ บางสํวนเป็นเนินเขาและภูเขาสูงชัน มีแนวเขตปุาอุทยาน
แหํงชาติดอยขุนตาล บ๎านปางมํวง หมูํ 9 ต าบลห๎างฉัตร อ าเภอห๎างฉัตรจังหวัดล าปาง เป็นเขตอนุรักษ์ปุาไม๎  
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
 

  เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  คือ 
  - ฤดูร๎อน  เริ่มต้ังแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกพอสมควร 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปานกลาง 
  - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อากาศคํอนข๎างหนาวจัด  
 

 1.4 ลักษณะของดิน  
 

  สภาพดินสํวนใหญํเป็นดินเหนียวปนทราย บางสํวนเป็นดินลูกรัง หินสํวนใหญํเป็นหินปูน 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
 

มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนี้  
-  ล าน้ า ล าห๎วย  จ านวน 4 แหํง คือ ล าน้ าแมํตาล น้ าแมํฮาว ห๎วยคอกหมู ห๎วยลวด 
-  บึง หนอง   จ านวน 6  แหํง คือ หนองหมู หนองมน หนองแฝก หนองกลาย หนองปูุฮ๎อ  

หนองดินแดง 
 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
 

พ้ืนที่ปุาสํวนใหญํเป็นจ าพวกปุาไม๎อนุรักษ์ อยูํในเขตบ๎านปางมํวง หมูํ 9  เป็นเขตปุาอุทยานแหํงชาติ
ดอยขุนตาล ชนิดปุาสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณ หรือปุาผสมผลัดใบและปุาเต็งรัง  หรือปุาแดง บางสํวนเป็นปุา
ดงดิบแล๎ง ปุาดงดิบเขา และปุาสนเขา 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 
 

หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ เต็มพื้นที่ จ านวน 7 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
1. บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3       ผู๎น าชุมชน นายด ารงค์  ใจมูล       ผู๎ใหญํบ๎าน 
2. บ๎านสถานี หมูํ 4       ผู๎น าชุมชน นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช       ผู๎ใหญํบ๎าน 
3. บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5    ผู๎น าชุมชน นายผัดแก๎ว  แสงเมืองเปียง     ก านันต าบล 
4. บ๎านขามแดง หมูํ 6       ผู๎น าชุมชน นายอภิชาต  สุภากุล       ผู๎ใหญํบ๎าน 
5. บ๎านปันง๎าว  หมูํ 7       ผู๎น าชุมชน นายนพดล   มาละเงิน       ผู๎ใหญํบ๎าน 
6. บ๎านหัวหนอง หมูํ 8      ผู๎น าชุมชน นายปัทมากร  ไชยอินปั๋น       ผู๎ใหญํบ๎าน  
7. บ๎านปางมํวง หมูํ 9      ผู๎น าชุมชน นายผัด  สันวันดี        ผู๎ใหญํบ๎าน 

 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    1.  นายไพโรจน์ สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  
    2.  นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีฯ  
    3.  นายดนัย  เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีฯ 
    4.  นายชาตรี  รัตนประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
    5.  นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    1.  นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลฯ  
    2.  นายสมยศ  ไชยนันตา รองประธานสภาฯ  
    3.  นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
    4.  นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
    5.  นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
    6.  นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
    7.  นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
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    8.  นายปริญญา สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
    9.  นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
   10.  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
   11.  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
   12.  นายสุพรรณ ทรายหล๎า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
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2.2 การเลือกตั้ง 
 

เขตเลือกตั้ง แบํงเป็น 2 เขต 
เขตเลือกตั้งที่ 1  บ๎านแมํฮาว หมูํ 3  (2 หนํวยเลือกตั้ง) 
   บ๎านสถานี หมูํ 4   (1 หนํวยเลือกตั้ง) 
   บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5  (1 หนํวยเลือกตั้ง) 
   บ๎านปางมํวง หมูํ 9  (1 หนํวยเลือกตั้ง) 
เขตเลือกตั้งที่ 2  บ๎านขามแดง หมูํ 6  (1 หนํวยเลือกตั้ง) 
   บ๎านปันง๎าว หมูํ 7  (2 หนํวยเลือกตั้ง) 
   บ๎านหัวหนอง หมูํ 8  (1 หนํวยเลือกตั้ง) 
 

 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 

 

1. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  5,539  คน 

ชาย  จ านวน   2,626  คน 
หญิง   จ านวน   2,913  คน 

ผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  3,948  คน คิดเป็นร๎อยละ 71.27 
ชาย  จ านวน   1,870  คน 
หญิง   จ านวน   2,078  คน 

ผู๎ไมํมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  1,591  คน   
ชาย  จ านวน   756  คน 
หญิง   จ านวน   835  คน 
 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 1      เขตเลือกตั้งท่ี 2 
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  2,922  คน   ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  2 ,617  คน 

ชาย  จ านวน   1,377  คน    ชาย  จ านวน   1,249  คน 
หญิง   จ านวน   1,545  คน    หญิง   จ านวน   1,368  คน 

ผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  2,047  คน    ผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  1,901  คน 
คิดเป็นร๎อยละ 70.05     คิดเป็นร๎อยละ 72.64 

ชาย  จ านวน   959  คน     ชาย  จ านวน   911  คน 
หญิง   จ านวน   1,088  คน    หญิง   จ านวน   990  คน  

ผู๎ไมํมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  875  คน   ผู๎ไมํมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  716  คน  
ชาย  จ านวน   418  คน    ชาย  จ านวน   338  คน  
หญิง   จ านวน   457  คน    หญิง   จ านวน   378  คน 
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3. ประชากร 
 

3.1 จ านวนประชากร 
 

ประชากร รวมทั้งสิ้น 6,736 คน แยกเป็นชาย 3,225 คน หญิง 3,511 คน 
 

ข๎อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอห๎างฉัตร ณ เดือนกันยายน 2559  

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 
ครัวเรือน 
(หลังคา) 

ประชากร 
(คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 

3 แมํฮาว 789 1,880 917 963  
4 สถานี 149 320 155 165  
5 แพะดอนสัก 460 1,043 472 571  
6 ขามแดง 485 825 400 425  
7 ปันง๎าว 771 1,910 922 988  
8 หัวหนอง 286 414 195 219  
9 ปางมํวง 128 344 164 180  

 รวม 3,068 6,736 3,225 3,511  
 
 

  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
 

ข๎อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอห๎างฉัตร ณ เดือนกันยายน 2559 
  

ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ถึง 9 ปี จ านวน  464  คน  
 -  ชาย   จ านวน  215  คน  
 -  หญิง   จ านวน  249  คน 
 

ช่วงอายุ 10 ปี ถึง 19 ปี จ านวน  667  คน  
 -  ชาย   จ านวน  351  คน  
 -  หญิง   จ านวน  326  คน 
 

ช่วงอายุ 20 – 29 ปี  จ านวน  956  คน  
-  ชาย   จ านวน  487  คน  
-  หญิง    จ านวน  469  คน 
 

ช่วงอายุ 30 – 39 ปี  จ านวน  919  คน  
-  ชาย   จ านวน  474  คน  
-  หญิง    จ านวน  445  คน 
 

ช่วงอายุ 40 – 49 ปี  จ านวน  1,059  คน  
-  ชาย   จ านวน  505  คน  
-  หญิง    จ านวน  554  คน 
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ช่วงอายุ 50 – 59 ปี  จ านวน  1,383  คน  
-  ชาย   จ านวน  606  คน  
-  หญิง    จ านวน  777  คน 
 

ช่วงอายุ 60 – 69 ปี  จ านวน  817  คน  
-  ชาย   จ านวน  398  คน  
-  หญิง    จ านวน  419  คน 
 

ช่วงอายุ 70 – 79 ปี  จ านวน  307  คน  
-  ชาย   จ านวน  144  คน  
-  หญิง    จ านวน  163  คน 
 

ช่วงอายุ 80 – 89 ปี  จ านวน  208  คน  
-  ชาย   จ านวน  78  คน  
-  หญิง    จ านวน 130 คน 
 

ช่วงอายุ 90 – 100 ปี  จ านวน  21  คน  
-  ชาย   จ านวน    7  คน  
-  หญิง    จ านวน  14  คน 
 

มากกว่า 100 ปี  จ านวน  1  คน 
-  ชาย   จ านวน  0  คน  
-  หญิง    จ านวน  1  คน 
 

ช่วงอายุ  
0 – 9 ปี 

ชาย หญิง รวม 
 ช่วงอายุ  

10 – 19 ปี 
ชาย หญิง รวม 

น๎อยกวํา 1 ปี   22 26 48  10 27 24 51 
1 21 27 48  11 38 27 65 
2 22 28 50  12 25 39 64 
3 25 24 49  13 23 31 54 
4 23 21 44  14 36 24 60 
5 20 23 43  15 30 30 60 
6 25 24 49  16 32 41 73 
7 16 18 34  17 43 33 76 
8 27 29 56  18 41 38 79 
9 14 29 43  19 56 39 95 
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ช่วงอายุ  
20 – 29 ปี 

ชาย หญิง รวม 
 ช่วงอายุ  

30 – 39 ปี 
ชาย หญิง รวม 

20 46 28 74  30 54 46 100 
21 39 37 76  31 46 41 87 
22 47 49 96  32 41 61 102 
23 54 54 108  33 58 48 106 
24 52 51 103  34 50 42 92 
25 50 55 105  35 43 45 88 
26 53 48 101  36 53 51 104 
27 52 44 96  37 47 43 90 
28 52 57 109  38 40 31 71 
29 42 46 88  39 42 37 79 

 

ช่วงอายุ 
40 – 49 ปี 

ชาย หญิง รวม 
 ช่วงอายุ 

50 – 59 ปี 
ชาย หญิง รวม 

40 48 50 98  50 64 80 144 
41 40 42 82  51 73 67 140 
42 45 55 100  52 60 82 142 
43 39 44 83  53 57 76 133 
44 52 42 94  54 62 72 134 
45 49 68 117  55 50 86 136 
46 52 64 116  56 57 83 140 
47 58 53 111  57 71 90 161 
48 57 79 136  58 58 72 130 
49 65 57 122  59 54 69 123 

 

ช่วงอายุ 
60 – 69 ปี 

ชาย หญิง รวม 
 ช่วงอายุ 

70 – 79 ปี 
ชาย หญิง รวม 

60 60 74 134  70 18 16 34 
61 53 52 105  71 8 15 23 
62 49 48 97  72 9 9 18 
63 40 45 85  73 18 17 35 
64 42 39 81  74 22 22 44 
65 38 41 79  75 9 13 22 
66 39 34 73  76 15 16 31 
67 26 33 59  77 7 18 25 
68 30 25 55  78 18 22 40 
69 21 28 49  79 20 15 35 
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ช่วงอายุ  
80 – 89 ปี 

ชาย หญิง รวม 
 ช่วงอายุ  

90 – 99 ปี 
ชาย หญิง รวม 

80 9 22 31  90 2 5 7 
81 11 13 24  91 0 0 0 
82 12 22 34  92 2 2 4 
83 16 12 28  93 1 2 3 
84 7 7 14  94 1 0 1 
85 6 17 23  95 0 3 3 
86 3 10 13  96 1 0 1 
87 6 8 14  97 0 1 1 
88 6 12 18  98 0 1 1 
89 2 7 9  99 0 0 0 

 
ช่วงอายุ  

100 – มากกว่า 100 ปี 
ชาย หญิง รวม 

100 0 0 0 
มากกวํา 100 ปี 0 1 1 

 
4. สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
  1 .  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  2  แหํง  
        -  โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
   นักเรียน  จ านวน  56   คน  
   ครู  จ านวน   8 คน  
        -  โรงเรียนบ๎านปันง๎าว  หมูํ 7  
   นักเรียน  จ านวน           72  คน  
   ครู  จ านวน  11 คน  
  2 .  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  1  แหํง  
            -  โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา  
   นักเรียน  จ านวน   412   คน  
   ครู  จ านวน   45 คน  
  3 .  ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนการศึกษานอกระบบฯ 1  แหํง  
   นักเรียน  จ านวน    84   คน  
   (ประถม 5 คน  ม.ต๎น 28 คน ม.ปลาย 51 คน) 
   ครู  จ านวน     2 คน  
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  4 .  โรงเรียนผู๎สูงอายุ   1  แหํง  
   นักเรียน  จ านวน   70   คน  
   ครู  จ านวน   3 คน  
  5 .  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แหํง  
             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   19   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    2 คน  
             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านขามแดง  หมูํ 6  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   20   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    2 คน  
            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปันง๎าว  หมูํ 7  
   เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน   22   คน  
   ครูผู๎ดูแลเด็กฯ  จ านวน    2 คน  
  6 .  หอกระจายขําวในหมูํบ๎านและเสียงตามสาย 7  แหํง  
  7 .  ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน, จุดบริการสาธารณะ 9   แหํง  
 

4.2 การสาธารณสุข 
  1 .  โรงพยาบาลห๎างฉัตร  ขนาด 60 เตียง 
  2 .  อัตราการมีน้ าและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ 100 
 

4.3  อาชญากรรม 
           เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูน๎ าชุมชน จัดให๎มีการควบคุม  
ปูองกัน และรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในจัดให๎การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
ของประชาชน สนับสนุนและสํงเสริมการสร๎างจิตส านึกและวินัยจราจรให๎แกํประชาชน จัดให๎มีการควบคุม  
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ อปพร.ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 

4.4 ยาเสพติด 
ด าเนินการฝึกอบรมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดงบประมาณเพ่ือใช๎ในการฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
(2) จัดเยาวชนเข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
(3) จัดหาวิทยาการด าเนินการฝึกอบรมให๎กับเยาวชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ประสานงานกับผู๎น าชุมชนในทุกหมูํบ๎านเพื่อสอดสํองดูแล  เฝูาระวัง การแพรํระบาดของยาเสพติด

ภายในหมูํบ๎าน 
         (2) ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจพร๎อมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช๎ในการด าเนินการตรวจหาสาร
เสพติด และด าเนินการตามกฎหมายตํอไป 
           (3) ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่สาธารณะสุขในการบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
สถานการณ์ด๎านสังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตต าบลห๎างฉัตร สามารถสรุปสถานการณ์  

ที่ส าคัญ ได๎ดังนี้ 
1) สถานการณ์ด้านแนวโน้มประชากร  
ตั้งแตํปี พ .ศ. 2545 อัตราเพิ่มของประชากรเริ่มติดลบจนถึงปี พ .ศ. 2548 และติดลบสูงสุดในปี พ .ศ. 

2547 ในปี พ.ศ. 2556 อัตราการเกิดเทํากับ  8.28 ตํอประชากร  1,000 คน อัตราตายเทํากับ  9.52 ตํอ
ประชากร 1,000 คน, อัตราเพิ่มเทํากับ -0.010  

2) สถานการณ์กลุ่มเด็ก 
จ านวนแบํงตามชํวงอายุ  : อายุต่ ากวํา 13 ปี คิดเป็นร๎อยละ  26.79  อายุ13-15 ปี คิดเป็นร๎อยละ  

36.12  อายุ 16-18 ปี คิดเป็นร๎อยละ 30.62  โดยภาพรวมอยูํในภาวะปกติสํวนใหญํมีความสัมพันธ์          ใน
ครอบครัวที่อบอุํนรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ส าหรับประเด็นที่นําเป็นหํวง คือ การหนีเรียน
เนื่องจากเพ่ือนชักชวน 

3) สถานการณ์กลุ่มเยาวชน 
จ านวนแบํงตามประเภทการศึกษา : ศึกษา กศน. คิดเป็นร๎อยละ  15.78  ศึกษาอนุปริญญาคิดเป็นร๎อย

ละ 48.35  ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ  19.08 โดยภาพรวมอยูํในภาวะปกติสํวนใหญํ       มี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุํนส าหรับประเด็นที่นําเป็นหํวงคือการหนีเรียนเนื่องจากเพ่ือนชักชวน 

4) ข้อมูลระดับการศึกษา 
ระดับชั้นไมํเกินชั้นประถมศึกษา  (ป.๔-6) คิดเป็นร๎อยละ  45 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นคิดเป็นร๎อยละ  

11 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร๎อยละ 9 (ที่มา : ฐานข๎อมูล จปฐ.ปี 2554) 
5) สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
จ านวนแบํงตามชํวงอายุระหวํางอายุ  60-65 ปี คิดเป็นร๎อยละ  44.91 ตั้งแตํ 65 ปีขึ้นไป 51.12 โดยมี

สถานะอยูํอาศัยหรืออาชีพอยูํกับคํูสมรส คิดเป็นร๎อยละ  44.17 และยังประกอบอาชีพเกษตรคิดเป็น   ร๎อยละ  
34.49 หรือมีรายได๎จากเบี้ยยังชีพคิดเป็นร๎อยละ 80.65  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมติดตํอระหวํางอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมูํบ๎าน                

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ทางหลวงแผํนดินสายล าปาง - เชียงใหมํ (คสล.)   1 สาย 

  2.  ทางหลวงชนบท (คสล.) อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเมือง (ถนนจามเทวี)   1 สาย   
  3.  ทางหลวงชนบท (ราดยาง)  อ าเภอห๎างฉัตร - อ าเภอเกาะคา    1 สาย 

 ส าหรับเส๎นทางเชื่อมตํอระหวํางต าบลและหมูํบ๎าน เป็นถนนลูกรังประมาณ 10 % เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก/ไม๎ไผํ และลาดยางแอสฟัลท์ติก ประมาณ 90% นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมทางรถไฟ โดยในต าบล
ห๎างฉัตร มีสถานีรับ - สํง ผู๎โดยสาร จ านวน 2 แหํง คือ บ๎านสถานี หมูํ 4 และบ๎านปางมํวง หมูํ 9 
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5.2 การสาธารณูปโภค 
  1 . ประปาระดับหมูํบ๎าน จ านวน 7 แหํง (บ๎านแมํฮาว บ๎านสถานี บ๎านแพะดอนสัก บ๎านขามแดง 
บ๎านปันง๎าว บ๎านหัวหนอง และบ๎านปางมํวง) 
  2. แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ประเภทอ่ืน  
   -  บํอน้ าตื้น  995 แหํง  
   -  บํอบาดาล    10 แหํง  
   -  ฝายน้ าล๎น    10 แหํง  
   -  ท านบกั้นน้ า       1 แหํง  
   -  ถังรองรับน้ าฝน  21 แหํง  
 

5.3 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 
  -  ชุมสายโทรศัพท์   3  แหํง   (DTAC 2 แหํง ,  TRUE 1 แหํง 
 

5.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  1.  วัดต๎นซ๎อ บ๎านแมํฮาว หมูํ 3  
  2.  วัดสถานี  บ๎านสถานี หมูํ 4  
  3.  วัดดอนสัก    บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5  
  4.  วัดขามแดง บ๎านขามแดง หมูํ 6 
  5.  วัดปันง๎าว บ๎านปันง๎าว หมูํ 7  
  6.  วัดดอนมูล บ๎านหัวหนอง หมูํ 8  
  7.  วัดปางมํวง บ๎านปางมํวง หมูํ 9  
  8.  ส านักสงฆ์บ๎านใหมํลมเย็น  บ๎านปันง๎าว หมูํ 7  
  9.  พระธาตุ   4  แหํง   ได๎แกํ 
   -  พระธาตุวัดต๎นซ๎อแมํฮาว หมูํ 3  
   -  พระธาตุประจ าวัดสถานี หมูํ 4  
   -  พระธาตุประจ าวัดปันง๎าว หมูํ 7  
   -  พระธาตุปางมํวง หมูํ 9  
 

5.5 คุณภาพชีวิต 
  1.  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยโรคเอดส์         1  แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร)  
  2.  สถานบ าบัดและรักษาผู๎ปุวยติดยาเสพติด     1  แหํง  (โรงพยาบาลห๎างฉัตร)  
 

5.6 มวลชน / กลุ่มพลัง 
  1 .  ลูกเสือชาวบ๎าน 8  รุํน  84  คน  
  2.  ไทยอาสาปูองกันชาติ  3  รุํน  50  คน  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร 
ราษฎรในต าบลห๎างฉัตร ทุกหมูํบ๎าน สํวนใหญํจะประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา

ปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลัก ข๎าวที่ปลูกกันสํวนใหญํจะเป็นข๎าวเหนียว ในอัตราร๎อยละ 70  และข๎าวเจ๎า ในอัตรา       
ร๎อยละ 30 นอกจากอาชีพท านาปลูกข๎าวแล๎วบางสํวนยังมีอาชีพท าไรํ   ท าสวนผัก -  ผลไม๎ และอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
อีกด๎วย 

 

ข้อมูลการเกษตร 

หมูํที่ 
พ้ืนที่ พ้ืนที่ พ้ืนที่เกษตร ครัวเรือน ครัวเรือน 

เกษตร ทั้งหมด เกษตร ที่นา ที่ไรํ ไม๎ผล พืชผัก ทั้งหมด 

3 5,350 1,559 2,372 262 178 15 481 210 

4 414 160  - 7 145 8 90 55 

5 1,437 422 450 75 25 12 255 96 

6 1,099 654 659 35 42 18 223 85 

7 3,047 1,655 1,634 126 44 12 470 108 

8 1,036 655 560 55 25 15 108 59 

9 4,128 325 375 235 53 12 73 65 

รวม 16,511 5,430 6,050 795 512 92 1,700 678 
 

6.2 การปศุสัตว์ 
สถิติข้อมูลปศุสัตว ์

หมูํที่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกํพ้ืนเมือง ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ด 

3 150  - 122 124 1,950  -  - 110 

4 52  - 18 12 720  -  - 70 

5 75  - 35 114 950  -  - 56 

6 45  - 12 45 315  -  - 45 

7 365  - 30 250 860  -  - 80 

8 45  - 24 204 350  -  - 20 

9 148  - 67 130 545  -  - 35 

รวม 880 0 308 879 5,690 0 0 416 
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6.3 อุตสาหกรรม 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม    20   แหํง 
   -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญํ    2   แหํง 

 

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    1.  กลุํมเกมส์ไม๎   บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
    2.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า   บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
    3.  กลุํมท าขนมปัง   บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
    4.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์   บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3  
    5.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์   บ๎านสถานี  หมูํ 4  
    6.  กลุํมแปรรูปสมุนไพร   บ๎านแพะดอนสัก  หมูํ 5  
    7.  กลุํมผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร๎าว บ๎านขามแดง  หมูํ 6  
    8.  กลุํมตีมีด    บ๎านขามแดง  หมูํ 6  
    9.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า   บ๎านขามแดง  หมูํ 6  
  10.  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์   บ๎านปันง๎าว  หมูํ 7  
  11.  กลุํมน้ าพริกหนุํม, น้ าพริกตาแดง บรรจุกระป๋อง     บ๎านปันง๎าว  หมูํ 7  
  12.  กลุํมไม๎แกะสลัก   บ๎านปันง๎าว  หมูํ 7  
  13.  กลุํมข๎าวแต๋น   บ๎านหัวหนอง  หมูํ 8  
  14.  กลุํมขนมไทย   บ๎านปางมํวง  หมูํ 9  
 

6.5 แรงงาน 
  -  แรงงานภาคเกษตรกรรม          1,278   คน 
  -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม          2,000   คน 
 6.6 การบริการ  
           มีโรงแรมให๎บริการ   จ านวน 1 แหํง  
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 7.1 ข๎อมูลพื้นฐานของหมูํบ๎านหรือชุมชน หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 
เต็มพ้ืนที่ จ านวน 7 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 

1. บ๎านแมํฮาว  หมูํ 3       ผู๎น าชุมชน นายด ารงค์  ใจมูล       ผู๎ใหญํบ๎าน 
2. บ๎านสถานี หมูํ 4       ผู๎น าชุมชน นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช       ผู๎ใหญํบ๎าน 
3. บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5    ผู๎น าชุมชน นายผัดแก๎ว  แสงเมืองเปียง     ก านันต าบล 
4. บ๎านขามแดง หมูํ 6       ผู๎น าชุมชน นายอภิชาติ  สุภากุล       ผู๎ใหญํบ๎าน 
5. บ๎านปันง๎าว  หมูํ 7       ผู๎น าชุมชน นายนพดล   มาละเงิน       ผู๎ใหญํบ๎าน 
6. บ๎านหัวหนอง หมูํ 8      ผู๎น าชุมชน นายปัทมากร  ไชยอินปั๋น       ผู๎ใหญํบ๎าน  
7. บ๎านปางมํวง หมูํ 9      ผู๎น าชุมชน นายผัด  สันวันดี        ผู๎ใหญํบ๎าน 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
     ราษฎรในต าบลห๎างฉัตร  ทุกหมูํบ๎าน  สํวนใหญํจะประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ         

การท านาปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลัก ข๎าวที่ปลูกกันสํวนใหญํจะเป็นข๎าวเหนียว ในอัตราร๎อยละ 70  และข๎าวเจ๎า         
ในอัตราร๎อยละ 30  นอกจากอาชีพท านาปลูกข๎าวแล๎วบางสํวนยังมีอาชีพท าไรํ   ท าสวนผัก -  ผลไม๎ และอาชีพ
เลี้ยงสัตว์ อีกด๎วย 

 

ข้อมูลการเกษตร 

หมูํที่ 
พ้ืนที่ พ้ืนที่ พ้ืนที่เกษตร ครัวเรือน ครัวเรือน 

เกษตร ทั้งหมด เกษตร ที่นา ที่ไรํ ไม๎ผล พืชผัก ทั้งหมด 

3 5,350 1,559 2,372 262 178 15 481 210 

4 414 160  - 7 145 8 90 55 

5 1,437 422 450 75 25 12 255 96 

6 1,099 654 659 35 42 18 223 85 

7 3,047 1,655 1,634 126 44 12 470 108 

8 1,036 655 560 55 25 15 108 59 

9 4,128 325 375 235 53 12 73 65 
 

      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
      มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนี้  

-  ล าน้ า ล าห๎วย  จ านวน 4 แหํง คือ ล าน้ าแมํตาล น้ าแมํฮาว ห๎วยคอกหมู ห๎วยลวด 
-  บึง หนอง   จ านวน 6  แหํง คือ หนองหมู หนองมน หนองแฝก หนองกลาย หนองปูุฮ๎อ  

หนองดินแดง 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

       ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลใช๎น้ าประปาประจ าหมูบํา๎นในการอุปโภค 
บริโภค ครบทั้ง 7 หมูํบ๎าน โดยมีประปาขนาดใหญํ จ านวน 2 แหํง 

       เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลไดด๎ าเนนิการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน (ด๎านเกษตร  
และแหลํงน้ า) ดังนี้  
           1. ด าเนินการจัดสร๎างแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตร  ให๎ทั่วถึงและพอเพียง
ทุกหมูํบ๎านในเขตเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  เชํน การจัดให๎มีระบบประปาหมูํบ๎านโดยประสานขอรับ          
การสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยราชการที่เก่ียวข๎อง  เชํน ส านักงานชลประทาน  ส านักงานพัฒนาที่ดิน  
ส านักทรัพยากรน้ า เป็นต๎น และสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  เพ่ือจัดสร๎างแหลํงน้ า
ตําง ๆ ที่สามารถด าเนินการได๎ตามความเหมาะสม 
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         2. ด าเนินการบ ารุงรักษาและพัฒนาแหลํงน้ าตามธรรมชาติ ให๎พอเพียงตํอการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร เชํน การจัดระบบประปาภูเขา การจัดให๎มีภาชนะเก็บน้ า  การกํอสร๎างถังกักเก็บน้ าการสร๎างฝายน้ า
ล๎น เป็นต๎น โดยใช๎งบประมาณของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  ด าเนินงานดังกลําวข๎างต๎นตามสภาพภูมิ
ประเทศของแตํละหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 

      3. ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง ระบบสํงน้ าให๎ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทุกหมูํบ๎าน โดยจัด 
งบประมาณส าหรับการขุดลอกคลองสํงน้ า  หรือจัดสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีต  เป็นต๎น 

      4. ด าเนินการบริหารกิจการประปาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการดังนี้ 
          4.1 กรณีกลุํมผู๎ใช๎น้ าประปาของหมูํบ๎านใดหรือจุดใดสามารถด าเนินการเองได๎ก็ให๎ด าเนินการ

กิจการของหมูํบ๎านตํอไป 
          4.2 กรณีหมูํบ๎านใด  ไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  จะรับโอนเพื่อ
ด าเนินการบริหารตํอไป ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามความประสงค์ของกลุํมผู๎ใช๎น้ าในหมูํบ๎านแตํละกลุํม 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
        ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 95 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาคริสต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 
 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
        ประเพณีของประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล  มีดังนี้ 
   1. ประเพณีกินก๋วยสลาก ชํวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี  
           2. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เดือนพฤศจิกายน 
 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาของประชากรในเขตเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล การตีมีด การแกะสลักไม๎         
การจัดสานไม๎ไผํ การท าข๎าวแต๋น  
  

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
                     สินค๎าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในเขตเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล ประกอบด๎วย มีด จอบ 
เกมส์ไม๎ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร๎าว ชุดนอน ตะกร๎า ตอก ขนมข๎าวแต๋น ไม๎แกะสลัก ฯลฯ 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า    

  มีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนี้  
-  ล าน้ า ล าห๎วย   จ านวน 4 แหํง คือ ล าน้ าแมํตาล น้ าแมํฮาว ห๎วยคอกหมู ห๎วยลวด 
-  บึง หนอง  จ านวน 6 แหํง คือ หนองหมู หนองมน หนองแฝก หนองกลาย หนองปูุห๎อ  

หนองดินแดง 
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9.2 ป่าไม้   
พ้ืนที่ปุาสํวนใหญํเป็นจ าพวกปุาไม๎อนุรักษ์ อยูํในเขตบ๎านปางมํวง หมูํ 9 เป็นเขตปุาอุทยาน   

แหํงชาติดอยขุนตาล ชนิดปุาสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณหรือปุาผสมผลัดใบและปุาเต็งรัง  หรือปุาแดง บางสํวน
เป็นปุาดงดิบแล๎ง ปุาดงดิบเขา และปุาสนเขา 

9.3 ภูเขา   
พ้ืนที่ปุาสํวนใหญํเป็นจ าพวกปุาไม๎อนุรักษ์ อยูํในเขตบ๎านปางมํวง หมูํ 9 เป็นเขตปุาอุทยาน 

  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                   ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาลคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ        
ยังมีความสมบูรณ์อยูํโดยทางธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ปุาไม๎ ห๎วย หนองน้ า ล าคลอง ตลอดจนลักษณะทางภูมิอากาศ 
 
10. ศักยภาพและโอกาสของต าบล 
 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
1.  จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น   39  คน 

พนักงานเทศบาล  จ านวน  20  คน    

  1. วําที่ร๎อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล   
  2. นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ   หัวหน๎าฝุายอ านวยการ รก.หัวหน๎าส านักปลัด  
   3. นางเพลินพิศ  สองแคว   ผู๎อ านวยการกองคลัง  

4. นายบรรฤๅ  รินพล    ผู๎อ านวยการกองชําง  
5. นางนงนุช  รู๎แผน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7. นายชัยรัตน์  วิเชียรสาร   นิติกรช านาญการ 
8. นางศรันยา  ยะหัวฝาย    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
9. นายสันทนา  ปันตอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นางจิราพร  ปันทอง     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางพิชชาภา  วงค์ค า   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นายพิษณุ  สุขค าเมือง    เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นายวีระ  ธิรินทอง              จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
14. นางสาวณัฐนรี  อ๎ายนําน    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
15. นางวลัยพร  ฉิมพุก    นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ 
16. นางกุลนที  เครือสุข    เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
17. นางวันดี  ลือค า    เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
18. นางฐิติชา  สันบุญเป็ง   เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
19. นางอรพิน  ทรายสมุทร  ครู  
20. นางนฤมล  ทิพย์มณี   ครู 
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พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  13  คน 
1. นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ    ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2. นางรัชนก  ปีบ๎านใหมํ     ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา  
3. นางปาริชาติ  อินตะเสน    ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวศิริพรรณ์  สีเขียว    ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  
5. นางธิติมาพรรณ  อุตราช    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  
6. นางสาววีราภรณ์  ชัยลังกา    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  
7. นายสรันต์  อุตราช      ผู๎ชํวยนายชํางโยธา  
8. นายศุภฤกษ์  นันทพันธ์     พนักงานขับรถยนต์  
9. นายสมเจตน์  แสงบุญเรือง    พนักงานดับเพลิง  
10. นางจันทิรา  เถาเมืองใจ    ผู๎ดูแลเด็ก  
11. นางขันแก๎ว  ยวงผ๎า     ผู๎ดูแลเด็ก  
12. นางพัชรินทร์  แก๎วอ าไพ    ผู๎ดูแลเด็ก  
13. นางเสริมศรี  รสกลิ่นกันทา   ผู๎ดูแลเด็ก  
 

พนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  6  คน 
1. นางชญาภา  หม๎อค ามูล    คนงานทั่วไป  
2. นายสมศักดิ์  ชมภู       คนงานทั่วไป  
3. นายอดิศร  สุวรรณศร     คนงานประจ ารถขยะ  
4. นายพงษ์เดช  ทองสุข     คนงานประจ ารถขยะ  
5. นายปิยะพงษ์  ตองใจ     คนงานประจ ารถขยะ  
6. นายไพลัน  วงศ์แก๎ว     คนงานประจ ารถขยะ  
 

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
              -  ปริญญาโท     จ านวน   5   คน  
              -  ปริญญาตรี     จ านวน  26  คน  
              -  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา   จ านวน   8   คน  
 

3. รายได้ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559               
รายได๎ประจ าปี 2559  (รายได๎รวมเงินอุดหนุน)  41,714,672.19  บาท  

        -  รายได๎ที่เทศบาลฯ จัดเก็บเอง     2,481,201.28  บาท  
        -  รายได๎ ที่สํวนราชการอ่ืน ๆ จัดสรรให๎            18,782,110.91  บาท  
        -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       4,301,092.00  บาท  
        -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค)์    16,150,268.00  บาท  
              -  เงินสะสม        9,296,958.67  บาท     
         -  ทุนส ารองเงินสะสม       7,864,542.74  บาท  
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ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 

 การรวมกลุํมของประชาชน  20  กลุํม  ดังนี้ 
 1. กลุํมออมทรัพย์    7  กลุํม  รวม 7 หมูํบ๎าน 
 2. กลุํมสหกรณ์      4  กลุํม 
 3. กลุํมผู๎สูงอายุ     7  กลุํม  
 4. กลุํมสตรี     7  กลุํม  
 5. กลุํมเยาวชน     6  กลุํม  รวม 7 หมูํบ๎าน 
 6. กลุํมยุวชนเกษตร    3  กลุํม  รวม 7 หมูํบ๎าน 
 7. กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร    2  กลุํม  รวม 7 หมูํบ๎าน 
 8. กลุํมร๎านค๎าชุมชน    5  กลุํม  
 9. กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค    2  กลุํม 
 10. กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสุกร    2  กลุํม 
 11. กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์    3  กลุํม 
 12. กลุํมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร๎าว   2  กลุํม  
 13. สถาบันการเงินชุมชน    1  กลุํม  
 14. ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล   1  กลุํม  
 15. กองทุนสุขภาพต าบล    1  กลุํม  
 16. กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 1  กลุํม  
 17. ศูนย์ปฏิบัติตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบล 1  กลุํม  
 18. ชุดรักษาความสงบเรียบร๎อยประจ าหมูํบ๎าน    7  กลุํม  7 หมูํบ๎าน  
 19. ชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล 1  กลุํม 
 20. กลุํมอ่ืน ๆ    2  กลุํม  
        - สภาวัฒนธรรมต าบลห๎างฉัตร  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
        - ศูนย์กีฬาต าบลห๎างฉัตร  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาด๎านการกีฬาแกํเด็ก เยาวชนและ  

         ประชาชน 
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. ส านักปลัด 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
         - งานสารบรรณ 
         - งานอ านวยการติดตาม 
           ประเมินผล 
         - งานประชาสัมพันธ ์
         - งานสารสนเทศ 
         - งานตรวจสอบภายใน 
         - งานบริหารงานบุคคล 
         - งานรักษาความสงบ 
           เรยีบร๎อย 
         - งานสนับสนุนและบริการ 
           ประชาชน 
         - งานรัฐพิธ ี
         - งานคุ๎มครองและบ ารุง 
           รักษาทรัพยส์ินของทาง 
           ราชการและสถานที ่
           สาธารณะ 
         - งานสวัสดิการ 
         - งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์ 
         - งานสภา 
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ต 
         - งานเลือกตั้ง 
         - งานฝึกอบรม 
         - งานทะเบียนราษฎร ์
 
 

13 
1. นักบริหารงานท๎องถิ่น 
(บริหารท๎องถิ่น) 
2. นักบริหารงานทั่วไป 
(อ านวยการท๎องถิ่น (หัวหน๎า
ส านักปลัด , หัวหน๎าฝุาย
อ านวยการ)) 
3. นักจัดการงานทั่วไป 
(วิชาการ) 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
(วิชาการ)  
5. นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (วิชาการ) 
6. นิติกร (วิชาการ) 
7. นักพัฒนาชุมชน 
(วิชาการ) 
8. นักวิชาการศึกษา 
(วิชาการ) 
9. เจ๎าพนักงานธุรการ 
(ทั่วไป) 
10. เจ๎าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(ทั่วไป) 
11. ครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 6 29 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

   1.2 งานนโยบายและแผน 
        - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
        - งานวิชาการ 
        - งานงบประมาณ 
        - งานจัดท าเทศบัญญัติ 
          งบประมาณ 
        - งานถํายโอนภารกิจ 
        - งานเทศบัญญัติและ 
          ระเบียบของเทศบาล 
   1.3 งานกฎหมายและคดี  
        - งานกฎหมายและคดี 
        - งานนิติกรรมและสัญญา 
          ตาํง ๆ 
        - งานการด าเนินการทางคดี 
          และศาลปกครอง 
        - งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์ 
          และอุทธรณ์ 
        - งานระเบียบการคลัง 
        - งานเทศบัญญัติและ 
          ระเบียบของเทศบาล 
        - งานให๎ค าปรึกษา 
          ทางกฎหมายและคดี 
             แกํประชาชน 
   1.4 งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
        - งานสํงเสริมการกีฬา 
        - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          เด็กอนบุาล 
        - งานด๎านสภาวัฒนธรรม 
        - งานถํายโอนการศึกษา 
        - งานโครงการโรงเรียน 
          ในเขตพ้ืนที ่
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

           

        - งานถํายโอนหนังสือพิมพ์ 
          ประจ าหมูบํา๎น 
        - งานสํงเสริมและสนับสนุน 
          ศูนยก์ารเรียนรู๎ชุมชน  
          งานประสานและสนับสนุน 
          โรงเรียนประถมและมัธยม 
        - งานสํงเสริมและสนับสนุน 
          ศิลปวัฒนธรรมและ 
          ประเพณีท๎องถ่ิน 
        - งานสํงเสริมและสนับสนุน 
          กิจกรรมทางศาสนา 
        - งานสํงเสริมและสนับสนุน 
          กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
        - งานสํงเสริมและสนับสนุน 
          ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
        - งานเทคโนโลยีการศึกษา 
        - งานดูแลบ ารุงรักษาสนาม 
          กีฬาและศูนยกี์ฬาประจ า 
          ต าบล 
        - งานบริหารโครงการ   
          ฝึกอบรม ฝึกซอ๎ม และ 
          การแขํงขันกีฬาระดบัต าบล  
          อ าเภอ จังหวัด 
        - งานควบคุมและให๎บริการ 
          อุปกรณ์กีฬา 
        - งานศูนย์เยาวชนประจ า 
          ต าบลและหมูบํา๎น 
        - งานจัดหาและดูแลวัสดุ 
          อุปกรณ์กีฬา 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

           

   1.5 งานสาธารณสุข 
         - งานสาธารณสุข 
         - งานสิ่งแวดล๎อม 
         - งานอาชีวอนามัย 
         - งานควบคุมและจัดการ 
           คุณภาพสิง่แวดล๎อม 
         - งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
           กิจการด๎านการควบคุม 
           มลพิษและคุณภาพ 
           สิง่แวดล๎อม 
         - งานควบคุมมลพิษ 
         - งานศึกษาและวิเคราะห์ 
           ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม            
         - งานติดตามตรวจสอบ 
           เก่ียวกับสิง่แวดล๎อม          
         - งานอนามัยชุมชน 
         - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
         - งานสุขศึกษา 
         - งานควบคุมมาตรฐาน 
           อาหารและน้ า 
         - งานปูองกันรักษาและ 
           บ าบัดยาเสพตดิ 
         - งานรักษาและพยาบาล 
         - งานสัตวแพทย์และ 
           โรงฆําสัตว ์
         - งานรักษาความสะอาด 
           ของถนน ทางน้ า ทางเดิน  
           และทีส่าธารณะ 
         - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
           และมูลฝอย 
         - งานขนถํายสิ่งปฏิกูล 
           และมูลฝอย 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

           

         - งานก าจัดมูลฝอย  
           และน้ าเสีย 
         - งานการเฝูาระวัง 
           โรคระบาด 
         - งานปูองกันและระงับ 
           โรคตดิตํอ น าโดยคน  
           แมลง และสัตว ์
         - งานจัดท าสื่อประชา- 
           สัมพันธ์เผยแพรํด๎านการ 
           ปอูงกันและระงบั            
           โรคตดิตํอและไมํติดตอํ 

         - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
           และทีไ่ดร๎ับมอบหมาย 
   1.6 งานพัฒนาชุมชน 

         - งานสวัสดิการสังคม              
         - งานสังคมสงเคราะห์               
         - งานสํงเสริมสวัสดิภาพ 
           เด็กและเยาวชน               
         - งานการพัฒนาชุมชน 
           และสังคม 
         - งานเบี้ยยังชีพ               
         - งานสุสานและฌาปนกิจ 
           สถาน 
         - งานจัดระเบียบชุมชน 
         - งานพิทักษ์สิทธิเด็ก 
           และสตร ี            
         - งานศูนย์สงเคราะห์ 
           ราษฎรประจ าหมูบํา๎น 
         - งานสํงเสริมและพัฒนา 
           เด็ก เยาวชน ผูส๎ูงอายุ  
           และผูพิ๎การ 
         - งานประชาคมหมูํบ๎าน 
 

    

 



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลต าบลห๎างฉัตรแมํตาล หน้า 24 
 

ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

  

   1.7 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
        - งานปูองกันอัคคีภัย 
        - งานปูองกันและบรรเทา 
          อันตรายจากอุทกภัย 
          วาตภัย 
        - งานชํวยเหลือ สงเคราะห์ 
          ผูป๎ระสบภัย 
        - งานการอบรมอาสาสมัคร 
          ปอูงกันภัยฝาุยพลเรอืน  
          (อปพร.) 
        - งานอพยพผู๎ประสบภัย 
          และทรัพยส์ิน 
        - งานฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุด 
          เสยีหายท่ีเกิดจาก 
          สาธารณภัย ภัยธรรมชาต ิ
        - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
          และทีไ่ดร๎ับมอบหมาย 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

  

2. กองคลัง  
   2.1 งานการเงิน 
         - งานรับเงิน – เบิกจํายเงิน 
         - งานจัดท าฎีกาเบิก 
           จํายเงนิ 
         - งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญชี 
         - งานการบัญช ี
         - งานทะเบียนคุมการ 
           เบิกจํายเงนิ 
         - งานงบการเงินและ 
           งบทดลอง 
         - งานแสดงฐานะทาง 
           การเงนิ 
         - งานรายงานทางการเงิน   
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
         - งานภาษีอากร  
           คําธรรมเนียม และคําเชํา 
         - งานพัฒนารายได ๎
         - งานควบคุมกิจการค๎า 
           และคําปรบั 
         - งานทะเบียนควบคุม 
           และเรงํรัดรายได ๎
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 
         - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
           และแผนทีภ่าษี 
         - งานพัสด ุ
         - งานทะเบียนคุมและ 
           เบิกจํายวัสดุ ครุภณัฑ์ 
           และยานพาหนะ 
         - งานธุรการประจ ากองคลัง 
 

 

6 
1. นักบริหารงานการคลัง 
(อ านวยการท๎องถิ่น) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี  
(วิชาการ) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎  
(วิชาการ) 
4. เจ๎าพนักงานการเงินและ 
(ทั่วไป) 
5. เจ๎าพนักงานพัสดุ 2-4 / 
(ทั่วไป) 
 

 

2 
 

- 
 

8 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

  

3. กองช่าง  
   3.1 งานก่อสร้าง 
         - งานกํอสร๎างและบูรณะ 
           ถนน สะพาน  
           ทางระบายน้ า และ 
           โครงสร๎างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
         - งานกํอสร๎างและบูรณะ 
           โครงการพิเศษ 
         - งานระบบข๎อมูลและ 
           แผนทีเ่สน๎ทางคมนาคม 
         - งานบ ารุงรักษา 
           เครือ่งจักรกลและ 
           ยานพาหนะ 
         - งานควบคุมงานกํอสร๎าง 
           ถนน สะพาน รางระบาย 
           น้ า และโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
           อ่ืน ๆ 
         - งานธุรการประจ ากองชําง 
         - งานจัดท าฎีกาและพัสดุ 
           ประจ ากองชาํง 
   3.2 งานออกแบบ และควบคุม 
อาคาร 
         - งานสถาปัตยกรรมและ 
           มัณฑนศิลป์ 
         - งานวิศวกรรม 
         - งานประเมินราคา 
         - งานควบคุมการกํอสร๎าง 
           อาคาร 
         - งานบริการข๎อมูลและ 
           หลักเกณฑ์ 
         - งานออกแบบ 
 
 

 

1 
1. นักบริหารงานชําง 
(อ านวยการท๎องถิ่น) 
2. นายชํางโยธา (ทั่วไป) 
 

 

1 
 

- 
 

2 
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ส านัก / กอง / ฝุายงาน 

 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ   

(คน) 

พนักงานจ๎าง
ทั่วไป   
(คน) 

รวม 
(คน) 

  

   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
         - งานประสาน 
           สาธารณูปโภคและกิจการ 
           ประปา 
         - งานขนสํงและวิศวกรรม 
           จราจร 
         - งานระบายน้ า 
         - งานจัดตกแตํงสถานท่ี 
   3.4 งานผังเมือง 
         - งานส ารวจและแผนที ่
         - งานวางผังพัฒนาเมือง 
         - งานควบคุมทางผังเมือง 
         - งานจัดรูปที่ดินและ 
           ฟ้ืนฟูเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


