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คํานํา 

 

 เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ซึ่งมีโครงสรางการ

แบงงานและระบบงาน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง และการกําหนดโครงสรางใหมีความ

เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล โดยมีการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม) สามารถตรวจสอบ

การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงของพนักงานเทศบาลไดอยางเหมาะสมนั้น ทางเทศบาลตําบล

หนองน้ําใส จึงไดดําเนินการจัดทําแผนตามขั้นตอนอยางถูกตองจนแลวเสร็จ และกําหนดใชแผน

อัตรากําลัง  ๓  ป ขึ้น 
 

แผนอัตรากําลัง ๓ ป (๒๕๖๑-๒๕๖๓) นี้ สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการ

ใชอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อีกทั้งยังใชประกอบการจัดสรร

งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองน้ําใสเกิด

ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา 

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน นําไปสูการปฏิบัติงานที่

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓  ป 

เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

                    ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๘  และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและ

มาตรฐานของตําแหนง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา 

จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ

งานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายดานบุคคลของ

เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ และวธิกีารที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด 

  ๑.๒ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น(ก.กลาง)ไดมีมติเห็นชอบ

ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลจัดทํา

แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

จังหวัดนครราชสมีาพิจารณาใหความเห็นชอบโดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลแตงตั้ง

คระกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเทศบาลวิเคราะหความตองการกําลังคนวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ

อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   

๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหนองน้ําใส จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง ๓  ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น  

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

 

 

 

 

         

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑  เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองน้ําใส มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไม

ซ้ําซอน 

 ๒.๒  เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองน้ําใส มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางให

เหมาะสมกับอํานาจหนาที่  ตามกฎหมายจัดตั้ งองคกรสวนทองถิ่ นแตละประเภท และตาม

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   

 ๒.๓    เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สามารถตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

 ๒.๔    เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ 

เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

 ๒.๕ เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองน้ําใส สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตัง้

ขาราชการเพื่อใหการบริหารงาน เกดิประโยชนตอประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์ตอภารกจิตามอํานาจหนาที่ 

มปีระสทิธภิาพ มคีวามคุมคา สามารถลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน และมกีารลดภารกิจและยุบเลกิ

หนวยงานที่ไมจําเปน การปฏบิัตภิารกจิสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 ๒.๖  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร งาน

บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

  

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

        คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ซึ่งมีนายกเทศมนตรี

ตําบลหนองน้ําใสเปนประธาน ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองเปนกรรมการและมีขาราชการหรือ

พนักงานเทศบาล  ๑  คน   เปนเลขานุการ   โดยใหมขีอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ และสภาพ

ปญหาของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส บรรลุผลตาม

พันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการ

ดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนตรงตามภารกิจ



 

หรือไม อยางไร หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบ

อัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการ

แลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรยีมความ

พรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

    

๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลหนองน้ําใสไดอยางมปีระสทิธภิาพ    

๓ .๓  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply  Pressure  เปนการนําประเด็น

คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนงสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานงึถงึ 

 ๓.๓.๑ การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถงึตนทุนตอการกําหนดระดับช้ันงาน

ในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับช้ันงานเปนไปอยางประหยัดและมี

ประสทิธภิาพสูงสุด 

 ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรขาราชการหรือพนักงานจาง โดยหลักการแลว 

การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ  และตนทุนในการทํางานขององคกร  

ดังนัน้  ในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานจางในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณา

วาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง

เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีสทิธภิาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกิน

รอยละสี่สบิของงบประมาณรายจายตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓.๔ การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชมนการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลที่ใชในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย

สมมติฐานวา งานใดที่ตองมกีระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรยีบเทยีบยอมตองใชอัตรากําลังคน

มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งาน

มาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น 

การคํานวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทําไดเพียงขอมูลเปรียบเทียบ (Relative 

Imformation) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน 

นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณ 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติวามีความสอดคลองกับภารกจิของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปได

วางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความ

จําเปนตองมาใชประกอบการพจิารณาดวย 



 

 ๓.๕ การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ

ที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโครงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง

ใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานวาหากผลงานที่ผานมา

เปรยีบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญ อาจตองมกีาร 

พิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ

สนับสนุนการทํางานตามภารกจิของสวนราชการและองคกรอยางสูงสดุ 

                                                                                                                             

พิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ

สนับสนุนการทํางานตามภารกจิของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

๓.๖. การวเิคราะหขอมูลจากความคดิเห็นแบบ ๓๖๐ เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวน

ไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน ๓ 

ประเดน็  ดังนี้ 

        ๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกร และการ

แบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่

มากเกนิไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอกีไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและ

บรหิารทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนการกําหนดโครงสรางในปุจจุบันของแต

ละสวนราชการนั้นมคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 

        ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบัน มขีาราชการ

สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรับรอง

การเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสม

ขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษยีณอายุไป เปนตน 

        ๓.๖.๓ ความคิดของผูมสีวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการและ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆอาจ

ทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมปีระสทิะภาพมากขึ้น 

 ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน 

เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก และงานการเจาหนาที่

ในเทศบาล ข ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละ

องคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกัน

ได 

 ๓.๘  การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครัง้ 

 การวเิคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย  หรอืลดจํานวน 

กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ  แตมจุีดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพจิารณากําหนดกรอบ

อัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาการกําหนด



 

ตําแหนงที่เหมาะสม(Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลด จํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุน

คาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมคีวามเหมาะสมนอยกวาการกําหนด

ตําแหนงประเภทวชิาการในบางลักษณะงาน ทัง้ๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถงึในการพิจารณาที่

กระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวเิคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏบิัติงาน

และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดเหตุการณ

เชนนี้ก็นาจะมเีหตุผลเพยีงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ 

โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะห

อัตรากําลัง(effective man power planning framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูล

เชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่

เหมาะสมตามภารกจิงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวธิีการดังกลาวจะทํา

ใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนเรื่องอื่นๆ เชน 

- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหาก

จะตองมกีารเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทํากระบวนการจริง(work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามรถ

นําไปใชวัดประสิทธภิาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาว

สวนราชการสามารถนําเสนอผลการจัดทํากระบวนการและมาตรฐานนี้ไปวิเคราะห

เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(process re-engineer) อันนําไปสูการใชการใช

อัตรากําลังที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

- การเก็บขอมูลผลงาน จําทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปน

ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อ

รองรับภารกจิที่จะเพิ่ม/ลดลง 

 

 ๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

 เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส มีความเหมาะสมกับภารกิจ

ของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

จึงมีการวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ ความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขต

พื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  ดังนี้ 

 สภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปน ดังนี้ 

๑.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ๑.๑ ปญหาการคมนาคม 

 - สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาล มสีภาพชํารุด เพราะผานการใชงานมาหลายป และไมได

มาตรฐานบางแหงคับแคบ เปนลูกรัง ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมาความตองการ/แนว

ทางแกไข 



 

 - กอสรางขยายและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน มสีภาพที่ดเีหมาะสม และอํานวยความสะดวก

แกราษฎรที่สัญจรไปมา 

 ๑.๒ ปญหาทางระบายนํ้า 

 - รางและทอระบายน้ํามไีมถงึและตอเนื่องกัน บางแหงทอระบายน้ําตื้นเขนิ ขนาดไมเหมาะสม 

ทําใหน้ําไหลไมสะดวกเกดิน้ําทวมในชวงฤดูฝนความตองการ/แนวทางแกไข 

 - ออกแบบวางแผนสรางรางและทอระบายน้ําเพิ่มเตมิใหครบทุกสาย และใหมคีวามตอเนื่อง 

พรอมทัง้ปรับปรุงใหสามารถใชการไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 ๑.๓ ปญหาไฟฟา 

 - ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะที่ตดิตัง้ในชุมชน หมูบานยังไมทั่วถงึและบางแหงชํารุดใชการไมได 

ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคนื 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 - ขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถงึทุกตรอก ซอย พรอมทัง้ตรวจสอบแกไขจุดที่ชํารุดให

มสีภาพใชงานไดดี     

 ๑.๔ ปญหาระบบประปา 

 - ปญหาระบบการประปาในหมูบาน/ชุมชน ระบบการจําหนาย และขยายเขตทอซเีมนต บรกิาร

ประปาไมทั่วถงึ 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 -ขยายเขตบรกิารระบบประปาในเขตเทศบาลใหทั่วถึง 

๒. ปญหาดานเศรษฐกจิ 

 ๒.๑ ปญหาการวางงาน มรีายไดตํ่า และขาดทักษะและการบรหิารจัดการในการประกอบอาชีพ 

 -ประชาชนวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผูที่มอีาชีพมีรายไดตํ่า และกลุมอาชีพตาง ๆ ขาดความรูใน

การบริหารจัดการกลุมและพัฒนาคุณภาพสนิคา และขาดแหลงเงนิทุนในการประกอบกจิกรรม 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 -สงเสรมิใหความรู ฝกอบรม และฝกทักษะเพิ่มเตมิดานการประกอบอาชีพ เพื่อลดปญหาการ

จางงาน และการมีรายไดตํ่า ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชน และเครอืขายนอกชุมชนเพื่อการจําหนาย

ผลผลติ/ผลติภัณฑ 

 

๓.ปญหาดานสังคมและชุมชน 

 ๓.๑ ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิของราษฎร ชาวบานขาดความรู ทางดาน

กฎหมาย, 

การรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชนดูแลไมทั่วถงึ  

 ๓.๒ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิ เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 

 ๓.๓ ปญหาการสงเคราะหราษฎรผูดอยโอกาส คนชรา เด็ก ผูพกิาร ผูยากไร ขาดการไดรับ

ความชวยเหลือไมทั่วถงึ เปนธรรม ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพไมเพยีงพอ 



 

 ๓.๔ ปญหาดานคุณภาพชีวิต ประชาชนบางสวนยังมสีุขภาพอนามัยไมดพีอ เนื่องจากปญหา

ความยากจน 

 ๓.๕ ขาดแคลนทุนการศกึษา วัสด ุอุปกรณ สื่อการเรยีนการสอน เชน คอมพวิเตอร เครื่องรับ

จานดาวเทยีม หองสมุด หองวทิยาศาสตร หองโสต เปนตน 

 ๓.๖ ไมมผูีสบืทอด สบืคน ในการอนุรักษ ฟนฟู ดานวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่น 

 ๓.๗ ปญหาการขาดการดูแลปองกันควบคุมโรคตดิตอจากสัตวพาหนะ ยังมกีารแพรระบาด

โรคตดิตอที่เกดิจากยุง, การปองกันโรคพษิสุนัขบา ขาดการปองกันและกําจัดโรคที่เกดิจากสัตว 

 ๓.๘ ปญหาเกี่ยวกับการสงเสรมิสนับสนุนการศกึษาของเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส ทัง้ใน ระบบ

โรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน เกดิจากขาดการวางแผนจัดการศกึษาในระดับทองถิ่น ขาดบุคลากรใน

การจัดการเรยีนการสอน ซึ่งมไีมเพยีงพอในการกําหนดหลักสูตรการศกึษาของทองถิ่น, ขาดแคลน

งบประมาณในการจัดการศึกษาใหมปีระสทิธภิาพ      

      

 ๓.๙ ปญหาเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น ประชาชนขาด

จติสํานกึในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น, ขาดศูนยกลางสถานที่ในการวางแผน

เกี่ยวกับการศกึษาศาสนา วัฒนธรรม, ผูแทนศาสนาประพฤตติัวไมเหมาะสม, ประชาชนไมมคีุณธรรม 

นําหลักศลีธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ, ขาดอาคารสถานที่ งบประมาณในการแสดงออกถงึ

ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 - ควรมกีารรณรงคตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพตดิ 

 - จัดใหมสีวัสดกิารสังคมเพื่อผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

 - ควรจัดใหมกีารสงเสรมิกิจกรรมทางการศกึษา สนับสนุนสถาบันการศกึษาในเขตเทศบาล 

ตลอดจนใหการดูแลและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรยีน 

 - ควรจัดใหมกีารสงเสรมิดานกฬีาแกประชาชนและเยาวชน 

 - สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกจิกรรมตาง ๆ โดยใหประชาชนทุกคนไดมสีวนรวม 

 

๔. ปญหาการเมอืง การบรหิาร 

 ๔.๑ ปญหาราษฎรขาดความรูความเขาใจดานการเมือง การปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ การ

เลอืกตัง้ประชาชนยังไมใหความสนใจตระหนักเห็นความสําคัญของการเขามามสีวนรวม และตรวจสอบ

การทํางานของเทศบาล และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่การทํางาน การบรหิาร

กจิการเทศบาล 

 ๔.๒ ปญหาความไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองของสมาชิกสภาทองถิ่น บทบาทของ

พนักงานเทศบาล ยังขาดวสิัยทัศน จิตสํานกึที่ดใีนการปฏบิัตงิาน 

 ๔.๓ ปญหาเครื่องมอืเครื่องใชและสถานที่ในการปฏบิัติงานไมเพยีงพอ 



 

 ๔.๔ ปญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได ยังไมสามารถจัดเก็บภาษไีดทั่วถงึประชาชนยังไมเขาใจใน

การที่ตองเสยีภาษใีหทองถิ่น ทําใหมขีอจํากัดทางดานงบประมาณในการบรหิารงานพัฒนา  

 ๔.๕ ปญหาความไมเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง เชน มกีารทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิลูลงใน

ที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มกีารบุกรุกที่สาธารณะ 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 - สงเสริม สรางความรู ความเขาใจงานของทองถิ่นใหแกผูนําทองถิ่นและประชาชนรับทราบ 

 - ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรู ใหแกประชาชนอยางเขาใจงาย ทั่วถงึ 

-เพิ่มประสทิธภิาพในการจัดเก็บภาษขีองเทศบาล 

-สรางจิตสํานกึใหแกประชาชนในเรื่องการรักษาระเบยีบวนัิย    
   

๕.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 ๕.๑ ปญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ใหเปนสถานที่พักผอนของ

ประชาชน,ขาดการปรับปรุงกอสราง สนามเด็กเลนสวนสุขภาพประจําหมูบาน 

 ๕.๒ ประชาชนไมตระหนักถงึคุณคาและเห็นความสําคัญของปาไม ขาดการดูแลรักษา อนุรักษ

แหลงตนน้ําและการปลูกปา 

 ๕.๓ ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลในหมูบาน เกดิจากประชาชนขาดจิตสํานกึที่ดี ใน

การทําลายขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยสิ่งปฏกิูลตางๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่

ทิ้งขยะ, รถจัดเก็บขยะและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 ๕.๔ ปญหาเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสยี เกดิจากประชาชนขาดจติสํานกึในการรักษาคุณภาพน้ํา ที่

ปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ, ไมมกีารจัดทําบอบําบัดน้ําเสยีของบานเรอืนอาคาร กอนปลอยลงสูรอง

ระบายน้ํา,แหลง น้ําสาธารณะทําใหเกดิกลิ่นน้ําเนาเสยี คูคลองระบายน้ําสกปรก, ขาดสถานที่กอสราง

บอบําบัดน้ําเสยีรวม 

 ๕.๕ ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ประชาชนขาดจติสํานกึใน

การมสีวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม,ขาดการอนุรักษดนิและน้ํา 

 ความตองการ/แนวทางแกไข 

 - ใหมกีารปรับปรุงภูมทิัศนในเขตเทศบาล 

 - ใหมวีธิกีารจัดเก็บขยะ และกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวชิาการ 

 - รณรงคสรางจติสํานกึในการมสีวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลหนองนํ้าใส 

 ๑. สภาพท่ัวไป 

    เทศบาลตําบลหนองน้ําใสไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล

ตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย และไดรับการ

ยกฐานะจากองคการบรหิารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 

  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอสีคิ้ว และตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ

จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอสีคิ้ว  ประมาณ ๓๗  กิโลเมตร  และระยะทาง

หางจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  ๘๒  กิโลเมตร  เปนที่ราบสูงสลับเชิงเขา มีเนื้อที่โดยประมาณ 

๑๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๑๒๕ ไร มีหมูบานในเขตปกครองทั้งสิ้น ๑๘ หมูบาน ๒๑ ชุมชน โดยมี

หมูบานที่อยูในอาณาเขตของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส จํานวน ๑๘ หมูบาน ประกอบดวย  

  

   หมูที่  ๑  หนองน้ําใส    หมูที่  ๑๐  โนนเพชร 

   หมูที่  ๒  ไทรงาม   หมูที่  ๑๑  หนองผักบุง 

   หมูที่  ๓  หนองไทร    หมูที่  ๑๒  ราษฎรพัฒนา 

   หมูที่  ๔  หนองเกตุ    หมูที่  ๑๓  เขากระโดน 

    หมูที่  ๕  ใหมสามัคค ี    หมูที่  ๑๔  ดงเค็ง 

   หมูที่  ๖  คลองไทร    หมูที่  ๑๕  ซับน้ําทพิย 

   หมูที่  ๗  สงาพัฒนา    หมูที่  ๑๖  ชุมสามเรณู 

   หมูที่  ๘  โนนกระถนิศรปีระทาน  หมูที่  ๑๗  ทรัพยทวี 

   หมูที่  ๙  คลองแจง    หมูที่  ๑๘  ทับ ๖ พัฒนา 

อาณาเขตตดิตอ 



 

    ทศิเหนอื   ตดิตอกับ ตําบลดอนเมอืง อําเภอสคีิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 

  ทศิใต   ตดิตอกับ ตําบลคลองไผ อําเภอสคีิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 

  ทศิตะวนัออ   ตดิตอกับ ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสคีิ้วจังหวัดนครราชสมีา 

  ทศิตะวันตก   ตดิตอกับ ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

แผนท่ีแนวเขตเทศบาลตําบลหนองนํ้าใส อําเภอสค้ิีว จังหวัดนครราชสมีา 

 
  ๑.๒   ลักษณะภูมปิระเทศ / ภูมอิากาศ 

  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงสลับเชิงเขา จึงทําใหตําบล

หนองน้ําใส มีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศแบงออกเปน ๓ ฤดู 

คอื  

  ฤดูรอน    เริ่มตนประมาณ  ปลายเดอืนกุมภาพันธ  ถงึกลางพฤษภาคม 



 

   ฤดูฝน    เริ่มตนประมาณ  ตนเดอืนพฤษภาคม  ถงึกลางเดอืนตุลาคม 

  ฤดูหนาว  เริ่มตนประมาณ  กลางเดอืนตุลาคม  ถงึตนเดอืนกุมภาพันธ 

 

 

 

๒.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

   ๒.๑  การคมนาคม   

   -  สายจากสคีิ้วผานคลองไผถงึตําบลหนองน้ําใส มรีะยะทางประมาณ ๓๗  กโิลเมตร 

   -  สายจากสคีิ้วผาน กม.๙ ตําบลหนองหญาขาว  มรีะยะทางประมาณ ๔๐  กโิลเมตร 

  มรีถโดยสายประจําทาง (สายสคีิ้ว – คลองไผ – เขากระโดน) รับสงผูโดยสายเปนประจําทุกวัน 

   -  สายจากหนองน้ําใสถึงจังหวัดนครราชสมีา  มรีะยะทางประมาณ ๗๕  กโิลเมตร 

    ๒.๒  เขตการปกครอง แบงออกเปน ๑๘ หมูบาน    

หมูที่ชื่อหมูบาน จํานวนพื้นท่ี รายชื่อ หมายเหตุ 

(ตร.ม.) ไร กํานัน/ผูใหญบาน เบอรโทร 

๑  หนองน้ําใส ๓.๕๙๕ ๒,๒๔๗ นายปรชีา  สมานมติร 082-874038 

๒  ไทรงาม ๔.๐๖๒ ๒,๕๓๙ นายกองเกยีรต ิ ทูลกลาง  ๐๘๘-๗๑๓๐๑๒๐ 

๓  หนองไทร ๒.๙๑๖ ๑,๘๒๓ นางสังเวยีน  โชตจัินทกึ ๐๙๘-๕๙๒๒๔๔๕ 

๔  หนองเกตุ ๕.๑๙๘ ๓,๒๔๙ นางมวย  ทองลา ๐๘๑-๐๖๗๙๔๔๖ 

๕  ใหมสามัคคี ๕.๑๕๗ ๓,๒๒๓ นางถาวร  สุดหา ๐๘๑-๗๖๐๔๗๒๓ 

๖  คลองไทร ๑๔.๖๑๔ ๙,๑๓๓ นายชูชาติ  หนูนอก ๐๖๓-๐๐๔๐๑๐๙ 

๗  สงาพัฒนา ๘.๑๑๔ ๕,๐๗๑ นายประกอบ  ลายพยัคฆ ๐๘๕-๗๗๑๘๔๓๕ 

๘  โนนกระถนิ ฯ ๘.๖๖๖ ๕,๔๑๖ นายไกรสร  สมานมติร ๐๘๙-๐๒๕๙๒๔๘ 

๙  คลองแจง ๑๐.๑๓๓ ๖,๓๓๓ นายประเสรฐิ  กุเวนไตรย ๐๘๘-๔๗๗๙๖๙๙ 

๑๐ โนนเพชร ๔.๙๓๔ ๓,๐๘๔ นายสําราญ  พานสูงเนนิ ๐๖๒-๓๓๘๕๖๐๙ 

๑๑ หนองผักบุง ๕.๙๖๗ ๓.๗๒๙ นายชัยยุทธ  เหมมา ๐๘๗-๐๘๙๘๖๐๘ 

๑๒ ราษฎรพัฒนา ๔.๓๘๓ ๒,๗๓๙ นายพทิักษ  หอยไธสง ๐๘๙-๙๑๒๘๒๔๓ 

๑๓ เขากระโดน ๒.๙๗๔ ๑,๘๕๙ นายสงวนศักดิ์  กลิน่ศรสีุข ๐๘๕-๗๖๕๙๘๔๘ 

๑๔ ดงเค็ง ๓.๓๓๓ ๒,๐๘๓ นายจํารัส  หุมไธสง ๐๘๕-๗๗๕๘๔๙๘ 

๑๕ ซับน้ําทพิย ๘.๕๓๒ ๕,๓๓๓ นายญาณี  ขอจงกลาง ๐๘๐-๑๐๗๕๑๗๘ 

๑๖ ชุมสามเรณู ๔.๓๑๑ ๒,๖๙๔ นายสุวรรณ  สงนอก ๐๘๙-๘๐๓๒๕๕๐ 

๑๗ ทรัพยทวี ๑.๘๕๗ ๑,๑๖๑ นายสุพัฒ  ไชยดลุน ๐๘๗-๙๐๓๔๒๗๔ 

๑๘ ทับ ๖ พัฒนา ๒.๒๕๔ ๑,๔๐๙ นายยงยุทธ  บุตรราช ๐๘๗-๙๐๐๘๑๕๘ 

รวม ๑๐๑ ๖๓,๑๒๕   



 

   

 

 

 

 

๒.๓  ขอมูลประชากร 

  จํานวนประชากรและจํานวนหลังคาเรอืนภายในเขตตําบลหนองน้ําใส ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

ชื่อหมูบาน หมูท่ี จํานวน 

(หลังคาเรอืน) 

ประชากร  

(ชาย) 

ประชากร 

(หญงิ) 

ประชาการ 

(รวม) 

ทะเบยีนบานกลาง - ๒ ๓ ๔ ๗ 

หนองน้ําใส ๑ ๕๗๔ ๔๘๓ ๔๕๘ ๙๔๑ 

ไทรงาม ๒ ๔๓๓ ๖๗๑ ๖๗๑ ๑,๓๔๒ 

หนองไทร ๓ ๒๓๓ ๒๖๘ ๒๗๐ ๕๓๘ 

หนองเกตุ ๔ ๑๘๓ ๓๐๗ ๓๐๐ ๖๐๗ 

ใหมสามัคคี ๕ ๔๐๕ ๕๘๕ ๕๙๙ ๑,๑๘๔ 

คลองไทร ๖ ๔๘๓ ๖๑๘ ๕๗๓ ๑,๑๙๑ 

สงาพัฒนา ๗ ๒๘๕ ๔๗๕ ๔๘๓ ๙๕๘ 

โนนกระถนิศรี

ประทาน 

๘ ๒๙๕ ๔๗๙ ๔๖๐ ๙๓๙ 

คลองแจง ๙ ๓๒๕ ๓๕๐ ๓๓๕ ๖๘๕ 

โนนเพชร ๑๐ ๒๐๗ ๒๘๖ ๒๖๗ ๕๕๓ 

หนองผักบุง ๑๑ ๑๒๐ ๑๘๗ ๑๖๕ ๓๕๒ 

ราษฎรพัฒนา ๑๒ ๓๑๓ ๕๖๙ ๕๙๓ ๑,๑๖๒ 

เขากระโดน ๑๓ ๑๐๐ ๒๑๐ ๒๐๐ ๔๑๐ 

ดงเค็ง ๑๔ ๖๗ ๑๒๖ ๑๓๖ ๒๖๒ 

ซับน้ําทพิย ๑๕ ๑๑๒ ๑๔๗ ๑๔๔ ๒๙๑ 

ชุมสามเรณู ๑๖ ๖๖ ๑๑๓ ๑๒๓ ๒๓๘ 

ทรัพยทวี ๑๗ ๒๒๕ ๓๗๓ ๓๙๑ ๗๖๔ 

ทับ ๖ พัฒนา ๑๘ ๑๗๗ ๓๔๘ ๓๕๑ ๖๙๙ 

 

 
รวม ๔,๖๐๓ ๖,๕๙๘ ๖,๕๒๕ ๑๓,๑๒๓ 

 



 

ท่ีมา  :  งานทะเบยีนราษฎร  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

ขอมูล :  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

 

  ๒.๔  ขอมูลดานสังคม 

   สังคมของตําบลหนองน้ําใส  เปนลักษณะสังคมชนบท  ประชากรสวนใหญอพยพ ยาย

ถ่ินฐานมาจากที่อืน่มาอยูรวมกัน  จงึมคีวามหลากหลายดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

   ๒.๕  ขอมูลดานการศึกษา 

   โรงเรยีนระดับประถมศึกษา  จํานวน  ๕  แหง  ไดแก 

   ๑. โรงเรยีนหนองน้ําใส   ที่ตัง้  บานหนองน้ําใส  หมูที่ ๑  ตําบลหนองน้ําใส 

   ๒.  โรงเรยีนทับ ๖ วทิยาคาร   ที่ตัง้  บานทับ ๖ พัฒนา หมูที่ ๑๘  ตําบลหนองน้ําใส 

   ๓.  โรงเรยีนคลองไทรวทิยาสทิธิ์  ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖  ตําบลหนองน้ําใส 

   ๔.  โรงเรยีนสงาพัฒนา  ที่ตัง้  บานสงาพัฒนา หมูที่ ๗  ตําบลหนองน้ําใส 

   ๕.  โรงเรยีนคลองแจงวทิยา  ที่ตัง้  บานคลองแจง  หมูที ่๙  ตําบลหนองน้ําใส 

     โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  ๑  แหง  ไดแก 

   ๑. โรงเรยีนหนองน้ําใสพทิยาคม  ที่ตัง้  บานใหมสามัคค ี หมูที่ ๕  ตําบลหนองน้ําใส 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  ๑  แหง  ไดแก 

   ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  ที่ตั้ง  บานใหมสามัคคี  หมูที่  ๕  

ตําบลหนองน้ําใส  จังหวัดนครราชสมีา 

  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน    จํานวน  ๑  แหง  ไดแก 

   ๑. ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนตําบลหนองน้ําใส  ที่ตั้ง  บานโนนกระถนิศรปีระทาน หมู

ที่ ๘  ตําบลหนองน้ําใส  จังหวัดนครราชสมีา 

  ๒.๕  ขอมูลดานสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพชุมชน    จํานวน  ๑  แหง  ไดแก 

   ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส  ที่ตั้ง  บานหนองน้ําใส  หมูที่  ๑  

ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอสคีิ้ว  จังหวัดนครราชสมีา 

   ๒.  รถฉุกเฉนิ EMS (๑๖๖๙) จํานวน ๑ คัน  เจาหนาที่ประจํา ๒ คน 

  ๒.๖  ขอมูลดานศาสนา  สํานักสงฆ จํานวน ๖  แหง  ไดแก 

   ๑.  สํานักสงฆนาครัตนพล    ที่ตัง้  บานไทรงาม  หมูที่ ๒ 

   ๒.  สํานักสงฆคลองไทรธรรมสถาน   ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖ 

   ๓.  สํานักสงฆสวนหนิมงคลธรรมทายาท  ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖ 

   ๔.  สํานักสงฆภูผาสูงเขาแดนลาว   ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖ 



 

   ๕.  สํานักสงฆเขาโปรงนก     ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖ 

   ๖.  สํานักสงฆภูแสงทองเพยีงฟา   ที่ตัง้  บานสงาพัฒนา  หมูที่ ๗ 

                วัด จํานวน ๑๔  แหง  ไดแก 

   ๑.  วัดชัยศรคีณาราม      ที่ตัง้  บานไทรงาม  หมูที่ ๒ 

  ๒.  วัดหนองไทร              ที่ตัง้  บานหนองไทร  หมูที่ ๓ 

   ๓.  วัดหนองเกตุ    ที่ตัง้  บานหนองเกตุ  หมูที่ ๔ 

   ๔.  วัดเขากระโดนวนาราม   ที่ตัง้  บานใหมสามัคค ีหมูที่ ๕ 

                    ๕.  วัดคลองไทรสทิธวินาราม            ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่ ๖                    

                     ๖.  วัดสงาวนาราม                           ที่ตัง้  บานสงาพัฒนา  หมูที่ ๗ 

   ๗.  วัดแกวสัมฤทธิ์ศรปีระทาน   ที่ตัง้  บานโนนกระถนิศรปีระทาน  หมูที่ ๘ 

  ๘.  วัดคลองแจงศรสีุนาราม   ที่ตัง้  บานคลองแจง  หมูที่  ๙ 

   ๙.  วัดราษฎรสามัคคธีรรมวนาราม ที่ตัง้  บานหนองผักบุง  หมูที่  ๑๑ 

   ๑๐.  วัดปาสามัคคธีรรม   ที่ตัง้  บานราษฎรพัฒนา  หมูที่  ๑๒ 

   ๑๑.  วัดธารน้ําทพิย    ที่ตัง้  บานซับน้ําทพิย  หมูที่  ๑๕ 

   ๑๒.  วัดโปรงเกตุ    ที่ตัง้  บานซับน้ําทพิย  หมูที่  ๑๕ 

   ๑๓.  วัดไตรมติรนพคุณ   ที่ตัง้  บานชุมสามเรณู  หมูที่  ๑๖ 

   ๑๔.  วัดทันนคิมพัฒนาราม   ที่ตัง้  บานทรัพยทว ี  หมูที่  ๑๗ 

  ๒.๖  ขอมูลดานพาณิชย 

   ๑.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) สาขายอย ที่ตัง้หมูที่ ๑บานหนองน้ําใส   

   ๒.  โรงแรม/รสีอรท  จํานวน  ๔  แหง  ประกอบดวย 

         -  ปาลมลอดจ        ที่ตัง้ บานใหมสามัคค ี     หมูที่ ๕ 

       - พอรสซติาโน        ที่ตัง้ บานหนองผักบุง      หมูที่ ๑๑ 

       - ภูกลางฟา            ที่ตัง้ บานคลองแจง        หมูที่ ๙ 

       - บานไรชาตรรีสีอรท ที่ตัง้ บานคลองไทร        หมูที่ ๖ 

  ๒.๗  ขอมูลดานอาชพี 

   ๑.  เกษตรกรรม  คิดเปนรอยละ ๙๐%  ของจํานวนประชากรทั้งหมด  ประกอบดวย         

การปลูกมันสําปะหลัง  การปลูกออย  ขาวโพด  และการเพราะปลูกขาว 

   ๒.  คาขาย 

   ๓.  รับจางทั่วไป 

   ๔.  ทํางานบรษิัท, โรงงานเอกชน 

   ๕.  รับราชการ 

   ๖.  แปรรูปหินทราย  ในตําบลหนองน้ําใสถือวาเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดในเขตภาค

อีสาน  เปนงานที่สรางรายได ใหแก  คนในตําบลเปนจํานวนมาก  ซึ่งสวนใหญทําในเขตบานหนองเกตุ 



 

หมูที่ ๔,  บานคลองไทร หมูที่ ๖, บานคลองแจง  หมูที่ ๙,  บานทรัพยทวี หมูที่ ๑๗,  บานทับ ๖ พัฒนา 

หมูที่ ๑๘,           และบางสวนในบานหนองน้ําใส  หมูที่ ๑ ,  บานใหมสามัคค ี หมูที่ ๕ 

 

 

 

 

   ประเภทกจิการ/ธุรกจิ ในตําบลหนองนํ้าใส ประจําป ๒๕๕๘ 

ลําดับที ่ ประเภทของกจิการ จํานวน/แหง หมายเหตุ 

๑ รานขายของชํา ๒๔  

๒ รานขนมจนี ๑  

๓ รานอาหาร/ตามสั่ง ๑๖  

๔ รานกวยเตี๋ยว ๕  

๕ อุปกรณโทรศัพท ๑  

๖ หองเชา/บานเชา ๑๓  

๗ รานเบเกอรี่ ๑  

๘ รานอุปกรณของใช ๑  

๙ รานเฟอรนเิจอร ๑  

๑๐ รานขายของเด็ก ๑  

๑๑ ตู ATM ๕  

๑๒ เครื่องสําอาง ๒  

๑๓ ขายเสื้อผา ๓  

๑๔ อุปกรณตดิตัง้จานดาวเทยีม ๑  

๑๕ รานขายปลาสวยงาม ๑  

๑๖ รานเนื้อยาง ๒  

๑๗ เสาสงสัญญาณโทรศัพท ๑  

๑๘ รานวัสดุกอสราง ๓  

๑๙ รานคาสง-ปลกี ๓  

๒๐ ตูโทรศัพท TOT ๑  

๒๑ เสาสงสัญญาณ DTAC ๑  

๒๒ รานขายดอกไม ๑  

๒๓ ปมน้ํามัน ๑๑  

๒๔ ตลาดสด ๓  

๒๕ รานอนิเตอรเน็ต ๒  



 

๒๖ การเลื่อย,การตัดหนิ,รานแทนหนิ ๙๗  

๒๗ รานตัดผม ๕  

๒๘ รานเสรมิสวย ๑๑  

๒๙ รานถายเอกสาร ๑  

๓๐ รานปะยางรถยนต/กิจการรถยนต ๑๗  

๓๑ รานซอมมอไซด ๕  

๓๒ รานคารแคร ๒  

๓๓ รานปุย,กําจัดวัชพชื ๒  

๓๔ เกี่ยวกับโลหะ ๕  

 

ประเภทกจิการ/ธุรกจิ ในตําบลหนองนํ้าใส ประจําป ๒๕๕๘ 

 

ลําดับที ่ ประเภทของกจิการ จํานวน/แหง หมายเหตุ 

๓๕ กจิการน้ํา ๒  

๓๖ โรงสขีาว ๖  

๓๗ กจิการหิน, ทราย ๒  

๓๘ กจิการนวดแผนไทย ๑  

๓๙ กจิการไมแปรรูป ๑  

๔๐ สะสมอาหารสัตว ๑  

๔๑ สะสมของเกา ๑  

 ที่มา :  งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตําบลหนองน้ําใส เดือน พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๙ 

  ๒.๘  ขอมูลดานสถานท่ีทองเท่ียว 

   ๑.  เขาสวนหินมงคลธรรมทายาทมีหินลักษณะตางๆ จํานวนมากที่เกิดจากการกระทํา

ของธรรมชาต ิเชน  หนิรูปกบ  หนิรูปเตา  หนิรูปชาง  ที่ตัง้  บานคลองไทร  หมูที่  ๖  

   ๒.  เขาสอยดาว  ที่ตัง้  บานคลองแจง  หมูที่ ๙   

   ๓.  ผาไทรงาม  ที่ตัง้  บานสงาพัฒนา  หมูที่ ๗  

  ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวลักษณะตางๆ เปนวิวหนาผาสวยงามสามารถมองเห็น 

อาณาเขตพื้นที่ตดิตอกัน ๓ จังหวัด คอื จังหวัดนครราชสมีา, จังหวัดสระบุร,ี จังหวัดลพบุร ี

   ๒.๙  ประเพณีวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน 

   ๑.  งานประเพณสีงกรานต  

   ๒.  งานประเพณลีอยกระทง 

   ๓.  พธิไีหวศาลตาปู ประมาณเดอืนเมษายน (บุญกลางบาน) 



 

  ๒.๑๐  ขอมูลดานสังคม 

    ๑.  ผูสูงอายุ  จํานวน   ๑,๓๐๙  คน 

   ๒.  ผูพกิาร  จําวน     ๒๒๖   คน 

   ๓.  ผูปวยเอดส  จํานวน        ๔   คน 

 

 

  ๒.๑๑  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

    ๑.  มรีถจัดเก็บขยะ    จํานวน  ๒  คัน 

    ๒.  เจาหนาที่ประจํารถขยะ  จํานวน  ๘  คน 

   ๓.  สถานที่จัดเก็บและกําจัดขยะ จํานวน  ๑  แหง ที่ตัง้หมูที่ ๑ บานหนองน้ําใส 

  ๒.๑๒  ขอมูลดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๑.  มรีถบรรทุกน้ําดบัเพลงิ  จํานวน  ๒  คัน 

    ๒.  เจาหนาที่ประจํา   จํานวน  ๔  คน 

    ๓.  สถานที่สูบน้ํา จากบอน้ําตดิสํานักงานเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

  ๔.  การฝกซอมบรรเทาสาธารณะภัย  ปที่ผานมา    จํานวน   ๑  ครัง้ 

๕. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย   จํานวน   ๓๐  คน



 

 

 

๓. โครงสราง อัตรากําลังและงบประมาณ                                                                 

     เทศบาลตําบลหนองน้ําใส  เปนเทศบาลขนาดกลาง  ประกอบดวยโครงสราง ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางเทศบาลตําบลหนองนํ้าใส 

ฝายบริหาร ฝายสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภา

สภา 

รองประธานสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี 

 

รองนายกเทศมนตรี 

 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาฯ  

เขต ๑   ๖ คน 

สมาชิกสภาฯ  

เขต ๒    ๖ คน 

ปลดัเทศบาล 

 

รองปลดัเทศบาล 

 

สาํนกัปลดั กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

กองช่าง กองคลงั 

หวัหนา้สาํนกัปลดั 

หวัหนา้ฝ่ายอาํนวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

นกัวิเคราะห์นโยบาย 

นกัพฒันาชุมชน 

นกัพฒันาชุมชน 

นกัทรัพยกรบุคคนิติกร 

ประชาสมัพนัธ์ 

เจา้พนกังานปัองกนั 

พนกังานจา้งภารกิจ 

พนกังานจา้งทัว่ไป 

 

 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร

การเงินบญัชี 

พนกังานจา้งภารกิจ 

พนกังานจา้งทัว่ไป 

 

ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

หวัหนา้ฝ่ายแบบแผน 

นายช่างโยธา 

นายช่างไฟฟ้า 

พนกังานจา้งภารกิจ 

พนกังานจา้งทัว่ไป 

 

ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

นกัวิชาการศึกษา    

พนกังานจา้งภารกิจ  

พนกังานจา้งทัว่ไป   

 

ผูอ้าํนวยการกองสาธาณสุข 

หวัหนา้ฝ่าย 

พนกังานจา้งภารกิจ  

พนกังานจา้งทัว่ไป   

 



 

 

๓.๑  โครงสรางเทศบาลตําบลหนองนํ้าใส   

 แบงการบรหิารราชการออกเปน ๒ สวน คอื ฝายบรหิาร และฝายสภาเทศบาล 

 

๑.  ฝายสภาเทศบาล ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๑๒  คน 

๒.  ฝายบรหิาร   

      ๒.๑  คณะบรหิาร                                        จํานวน  ๕  คน  

    ๑.  นายกเทศมนตรี            จํานวน  ๑ คน 

    ๒.  รองนายกเทศมนตร ี            จํานวน  ๒ คน 

     ๓.  เลขานุการนายกเทศมนตรี         จํานวน  ๑ คน 

     ๔.  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี          จํานวน  ๑ คน 

       ๒.๒  พนักงาน/เจาหนาที่                              จํานวน   ๖๒ คน 

      ๑.  ขาราชการ            จํานวน  ๒๑ คน 

     ๒.  พนักงานจางภารกจิ          จํานวน  ๒๑ คน 

     ๓.  พนักงานจางทั่วไป           จํานวน  ๒๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕. ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
 การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ รวมคดิ

รวมแกไขปญหา รวมสรางรวมสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล  หนองน้ําใส 

โดยยดึหลักการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองน้ําใสจะสมบูรณได

จําเปนตองอาศัยความรวมมอืของชุมชน ชุมชนจะตองมคีวามตระหนักแกไขปญหา และมคีวามเขาใจแนว

ทางแกไขปญหารวมกันกันอยางจริงจัง 

 เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร

นอกจากนี้ยังเนนการสงเสริม และสนับสนุนการศกึษาเด็กกอนวัยเรยีน และพัฒนาเยาวชนใหพรอม ที่จะเปน

บุคคลากรที่มคีุณภาพ สวนดานการพัฒนาอาชีพนัน้ ไดเนนพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนแบบพึ่งตนเอง และยังจัดตัง้

เศรษฐกจิแบบพอเพยีงโดยสวนรวม 

 การวเิคราะหภารกจิ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนัน้ แนวทางการวเิคราะหไดใชเทคนคิ SWOT ทัง้นี้เพื่อใหทราบวาเทศบาล มอีํานาจ

หนาที่ในการดําเนนิการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวเิคราะห

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอุปสรรค 

 ในการดําเนนิการตามภารกิจตามผลของการวเิคราะห SWOT เทศบาลหนองน้ําใส กําหนดวธิกีาร

ดําเนนิการตามภารกจิสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบรหิารทองถิ่น ทัง้นี้ สามารถกําหนดแบง

ภารกจิได เปน  ๗  ดาน ซึ่งภารกจิดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  โดย

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจําเปนในการใชสัญจรไปมา 

๑.๒)  การดูแล  บํารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 

๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 

๑.๔)  การใหบรกิารน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพื้นที ่

๑.๕)  ความเพยีงพอปรมิาณน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพื้นที่ 

๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพื้นที่ 

๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหเพยีงพอในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ 

๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ําเพื่อการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไมมสีารพษิปนเปอน  เปนตน 

                              ๑.๙)  ความสองสวางบรเิวณถนนสายหลัก 

                              ๑.๑๐) ความสองสวางบรเิวณถนนสายรอง 



 

 

๑.๑๑) ความสองสวางบรเิวณทางแยก 

๑.๑๒) ความสองสวางบรเิวณวงเวยีนทีไ่มมสีัญญาณไฟจราจร 

๑.๑๓) ความสองสวางบรเิวณสวนสาธารณะ 

๑.๑๔) ความสองสวางบรเิวณตลาดและลานตลาด 

๑.๑๕) ความสองสวางบรเิวณสนามเด็กเลน 

๑.๑๖) ความสองสวางบรเิวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 

๑๗) ความสองสวางบรเิวณสนามกฬีาชุมชน 

๑.๑๘) ความสองสวางบรเิวณสะพาน 

๑.๑๙) การซอมบํารุงหรอืทําความสะอาดอุปกรณใหบรกิารไฟฟา 

๒)  ดานงานสงเสรมิคุณภาพชวีติ 

๒.๑)  การสงเสรมิและการพัฒนากลุมสตรี 

๒.๒)  การจัดตัง้  ปรับปรุงและการบรหิารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒.๓)  การสงเสรมิสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูพกิารและดอยโอกาส 

๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทํากิจกรรม

ในทางสรางสรรคกจิกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกฬีาและการออกกําลังกาย  เปนตน 

๒.๕)  การใหความสําคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย

เอดส  ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลหนองน้ําใส 

๒.๗)  การใหความสําคัญตอการปองกันการตดิเช้ือเอดสในพื้นที่ 

๒.๘)  การเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 

๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหาร 

๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคตดิตอสําคัญในเขตเทศบาล 

๒.๑๑) การใหความรูและคําแนะนําในการเสรมิสรางภูมคิุมกันและดูแลสุขภาพหญงิมี

ครรภแมและเด็ก 

๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 

๓)  ดานการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

๓.๑)  การใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตใินเขตพื้นที่ 

๓.๒)  การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 

๓.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพ

ตดิในเยาวชนและประชาชน         

๔)  ดานการวางแผน  การสงเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

๔.๑)  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 

๔.๒)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและ

ไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ 



 

 

๔.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดําเนนิชีวติ 

๕)  ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๕.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมให

ประชาชนนํากลับมาใชประโยชน 

๕.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในเขต

เทศบาล 

๕.๓)  การใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๕.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การปองกันทรัพยากรธรรมชาตทิี่มอียูอยางจํากัดใหเกดิประโยชนสูงสุด 

๕.๕)  การสงเสรมิและสนับสนุนใหทําการเกษตรปลอดสารพษิ 

 

 

๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริม

สนับสนุนวถิชีีวติ ภูมปิญญาและประเพณทีี่ดงีามของทองถิน่ 

๖.๒)  การสงเสรมิจริยธรรม  คุณธรรมและศลิปะอันดีของครอบครัวและ 

ชุมชน 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนนิการ 

 เทศบาลตําบลหนองน้ําใสไดพจิารณาจากภารกจิ อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ

ตองการของราษฎร นโยบายของผูบรหิารเทศบาลประกอบกับวสิัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๒ แผนพัฒนาจังหวัด

นครราชสมีาแผนพัฒนาอําเภอสคีิ้วและแผนพัฒนาเทศบาลจงึกําหนดภารกจิที่เทศบาลตําบลหนองน้ําใส

จะตองดําเนนิการ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

วสิัยทัศนการพัฒนา  “ หนองนํ้าใส  นาอยู มุงมั่นใหบรกิาร  ประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนา 

ภายใตแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพยีง “ 

 พันธกจิของการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

๑.พัฒนาการจัดการศกึษา การกฬีา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ีชุมชน

เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยนื 

๒.สงเสรมิการอนุรักษศลิปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมปิญญาทองถิ่น 

๓.เสรมิสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรยีบรอยภายในชุมชน 

๔.สงเสรมิใหประชาชนมฐีานเศรษฐกจิที่ม่ังคงอยางยั่งยนื ภายใตหลักปรัชญาเสษฐกจิพอเพยีง 

๕.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่ 



 

 

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงในอนาคต 

๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อการบรหิารตําบลแบบบูรณาการ 

 

 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ที่จะดําเนนิการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

นี้ไดกําหนดใหสอดคลองกับพันธกจิ 

๑. ประชาการมสีุขภาพอนามัยที่ด ีไดรับบรกิารดานสาธารณสุขโดยทั่วถงึและมปีระสิทธภิาพ 

๒. ชุมชนมคีวามเขมแข็ง ประขาชนไดรับสวัสดกิารสังคมอยางที่ถงึ มคีุณภาพชีวติที่ดีทั่วหนา 

๓. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรับการศกึษาอยางทั่วถงึและมคีุณภาพ มแีหลงความรูที่ทันสมัย

และรูจักใชเทคโนโลยอียางถูกตอง 

๔. ศลิปะ ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรมอันดงีามและภูมปิญญาทองถิ่นดํารงอยูสบืทอดตลอดไป 

๕. บานเมอืงหนาอยูและสวยงามเปนระเบยีบ และมีผังเมืองที่ดเีพื่อสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเมอืง 

๖. ประชาชนมงีานทํา มอีาชีพ และมรีายไดเพยีงพอตอการดํารงชีพ 

๗. สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวเกษตรทฤษฏใีหม 

๘. ประชาชนมคีวามเปนอยูที่ดีและดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

๙. สนิคาผลิตภัณฑชุมชน มมูีลคาเพิ่มขึ้น เปนที่ตองการของตลาด 

๑๐.มแีหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเปนที่ดงึดูดใจของนักทองเที่ยวสงผลใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

๑๑.ประชาชนและหนวยงานตางๆ มคีวามเขาใจอันดตีอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเกดิการมสีวน

รวมในการบรหิารและการพัฒนาทองถิ่นจากทุกภาคสวน 

๑๒.การบรหิารดานการเงนิ – การคลัง และการจัดเก็บรายไดของเทศบาลมปีระสิทธภิาพ 

๑๓.ประชาชนไดรับบรกิารที่ด ีสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

๑๔.บุคลากรของเทศบาลปฏบิัตงิานบนพื้นฐานการมคีุณธรรมจรยิธรรมและหลักธรรมมาภบิาล 

๑๕.ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

๑๖.ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษาอยางยั่งยนื 

๑๗.ประชาชนมีจติสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๑๘.บานเมอืงนาอยูปราศจากมลภาวะ และสิ่งที่ปฏกิูล ตลอดจนมภูีมทิัศนที่สวยงาม 

๑. ภารกจิหลัก 

  (๑) การใหมกีารบํารุงทางบกและทางน้ํา 

  (๒) การรักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทัง้การกําจัดขยะ 

                         มูลฝอยสิ่งปฏกิูลและน้ําเสยี 

  (๓) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมือง 

  (๔) การปองกันและระงับโรคตดิตอ 



 

 

  (๕) การใหมเีครื่องใชในการดับเพลงิ 

  (๖) การใหราษฎรไดรับการศกึษาอบรม 

  (๗) การสงเสรมิพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิารผูดอยโอกาส 

  (๘) การสงัคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรคีนชราและผูดอยโอกาส 

        (๙) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมปิญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น 

  (๑๐) การใหมโีรงฆาสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสตัว 

  (๑๑) การบํารุงและสงเสรมิการทํามาหากินของราษฎร 

  (๑๒) การใหมแีละบํารุงไฟฟาหรอืแสงสวาง   

                    (๑๓) การใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา 

  (๑๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

  (๑๕) การสาธารณูปการ 

(๑๖) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ สงเสรมิ การฝกและการประกอบอาชีพ 

  (๑๗) การสงเสริมการทองเที่ยว 

  (๑๘) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  (๑๙) การสงเสรมิการกฬีาและนันทนาการ 

  (๒๐) การสงเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

  (๒๑) การสงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

  (๒๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  (๒๓) การจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

                            สิ่งแวดลอม 

  (๒๔) การผังเมอืง 

  (๒๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  (๒๖) การควบคุมอาคาร 

  (๒๗) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๒๘) การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย 

  (๒๙) การพัฒนาการบรหิารเทศบาลและการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 ๒. ภารกจิรอง 

  (๑) การใหมนี้ําสะอาดหรือการประปา 

  (๒) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

  (๓) การใหมแีละบํารุงสถานที่ทําการพทิักษรักษาคนเจ็บไข 

  (๔) การพาณิชยและการสงเสรมิการลงทุน 

  (๕) การจัดการศกึษา 

  (๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

  (๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 



 

 

           (๘) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบยีบเรยีบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ 

                         และสาธารณสถานอื่น ๆ 

           (๙) การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ 

       และสิ่งแวดลอม 

  (๑๐) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสงเสรมิและสนับสนุนการ 

                            ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

                     (๑๑) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณทีองถิ่น 

                     (๑๒) การสงเสรมิการเกษตร 

๗.   สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาล ออกเปน ๕ กอง 

๑ หนวย ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

หนวยตรวจสอบภายใน และกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น ๗๕ อัตรา แตเนื่องจากเทศบาลมีภารกิจ

และปริมาณงานที่เพิ่มมาขึ้น และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะดานในการ

ปฏิบัติภารกิจดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม โดยใหสอดคลองกับ

ภารกิจและอํานาจหนาที่เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลหนองน้ําใสไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

โครงสรางขอ   ๘ 

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

  จากสภาพปญหาของตําบลหนองน้ําใส เทศบาลตําบลหนองน้ําใส มีภารกิจอํานาจหนาที่ที่

จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมกีารกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 ๘.๑  โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลหนองนํ้าใส   ดังนี้ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดมิ) โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ 

๑.๑งานอํานวยการ 

-งานธุรการ 

-งานการเจาหนาที่ 

-งานประชาสัมพันธ 

๑.๒ งานแผนและงบประมาณ 

๑.๓ งานนิตกิาร 

๑.๔ งานสวัสดกิารและสังคม 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ 

๑.๑งานอํานวยการ 

-งานธุรการ 

-งานการเจาหนาที่ 

-งานประชาสัมพันธ 

๑.๒ งานแผนและงบประมาณ 

๑.๓ งานนิตกิาร 

๑.๔ งานสวัสดกิารและสังคม 

 



 

 

๑.๕ งานสงเสรมิการเกษตร 

๑.๖ งานกิจการสภาเทศบาล 

ฝายปกครอง 

๑.๑ งานทะเบยีนราษฎร 

๑.๒ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๕ งานสงเสรมิการเกษตร 

๑.๖ งานกิจการสภาเทศบาล 

ฝายปกครอง 

๑.๑ งานทะเบยีนราษฎร 

๑.๒ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.กองคลัง 

ฝายบรหิารงานคลัง 

๒.๑ งานการเงนิและบัญชี 

๒.๒ งานพัฒนารายได 

๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

๒.๔ งานธุรการ 

๒.กองคลัง 

ฝายบรหิารงานคลัง 

๒.๑ งานการเงนิและบัญชี 

๒.๒ งานพัฒนารายได 

๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

๒.๔ งานธุรการ 

 

 

 

 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลงัปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลงัใหม หมายเหตุ 

๓. กองชาง 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

๓.๑ งานออกแบบและกอสราง 

๓.๒ งานไฟฟาและสาธารณูปโภค 

๓.๓ งานวศิวกรรมโยธา 

๓.๔ งานธุรการ 

๓. กองชาง 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

๓.๑ งานออกแบบและกอสราง 

๓.๒ งานไฟฟาและสาธารณูปโภค 

๓.๓ งานวศิวกรรมโยธา 

๓.๔ งานธุรการ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

๔.๑ งานสาธารณสุขชุมชน 

๔.๒ งานสงเสริมสุขภาพ 

๔.๓ งานรักษาความสะอาด 

๔.๔ งานธุรการ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

๔.๑ งานสาธารณสุขชุมชน 

๔.๒ งานสงเสริมสุขภาพ 

๔.๓ งานรักษาความสะอาด 

๔.๔ งานธุรการ 

 

๕. กองการศกึษา 

ฝายสงเสรมิการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๕.๑ งานบริหารการศึกษา 

๕.๒ งานกฬีาและนันทนาการ 

๕.๓ งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

๕.๔ งานกจิการโรงเรียน 

๕. กองการศกึษา 

ฝายสงเสรมิการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๕.๑ งานบริหารการศึกษา 

๕.๒ งานกฬีาและนันทนาการ 

๕.๓ งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

๕.๔ งานกจิการโรงเรียน 

 



 

 

๕.๕ งานธุรการ ๕.๕ งานธุรการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

  -งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

๘.๒ การวเิคราะหการกําหนดตําแหนง 

  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ไดวเิคราะหกําหนดตําแหนงตามภารกจิที่จะดําเนนิการในแตละ

สวนราชการในระยะเวลา ๓ ปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมเีทาใด 

เพื่อนํามาวเิคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนทาใด ในสวนราชการนัน้จงึจะเหมาะสมกับ

ภารกจิ ปรมิาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณเทศบาลตําบลหนองน้ําใสเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยนําผลการวเิคราะหตําแหนงมาบันทกึขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ไดดังนี้ 

 

 

 

 
                                     กรอบอตัรากําลัง ๓ ป  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓                         

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลังเดมิ 

๒๕๖๐ 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับกลาง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวชิาการตรวจสอบภายใน - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพ่ิม 

สํานักปลัดเทศบาล         

หัวหนาสํานักปลัด(อํานวยการทองถ่ินระดับตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหนาฝายอํานวยการ 

(อํานวยการทองถ่ินระดับตน)  

๑ ๑ ๑ ๑ 
- - - 

 

หัวหนาฝายปกครอง (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวเิคราะหนโยบายและแผน( ชก.)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคลากร( ชก.)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นิติกร (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ชก.)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักประชาสัมพันธ (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพ่ิม 

พนักงานจางตามภารกจิ         

ผูชวยนักวชิาการเกษตร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 



 

 

ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาหนักงานธุรการ ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานทะเบียนฯ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 

พนักงานขับรถยนต ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

รวม ๒๖   ๒๘   ๒๘   ๒๘ +๒ - -  

กองคลัง         

นักบรหิารงานคลัง(อํานวยการทองถ่ินระดับตน)) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง(อํานวยการทองถ่ินตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวชิาการเงนิและบัญช ี(ปก./ชง.) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพ่ิม 

นักวชิาการพัสดุ (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 

เจาพนักงานธุรการ (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพ่ิม 

พนักงานจางตามภารกจิ         

ผูชวยนักวชิาการเงนิและบัญช ี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

รวม ๑๓ ๑๕ ๑๕ ๑๕ +๒ - -  

 

กรอบอัตรากําลัง ๓ ป  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลังเดมิ 

๒๕๖๐ 

กรอบอัตรากําลังใหม เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง(อํานวยการทองถิ่น ระดบัตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหนาฝายออกแบบแผนและกอสราง 

 (อํานวยการทองถิ่นระดบัตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ 
- - - 

วางเดมิ 

นายชางโยธา (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายชางไฟฟา (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายชางโยธา (ปง./ชง.) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพิม่ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยชางไฟฟา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยนายชางโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๘ ๙ ๙ ๙ +๑ - -  



 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม         

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดมิ 

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - กําหนดเพิม่ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

พนักงานขับรถยนต ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานทั่วไป ๘ ๘ ๘ ๘ - - -  

รวม ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๓ +๑ - -  

กองการศึกษา         

ผูอํานวยการกองการศกึษา 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดมิ 

หัวหนาฝายสงเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (อํานวยการทองถิ่น ระดบัตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดมิ 

นักวชิาการการศกึษา (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

ผูดูแลเด็ก ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  

คนงานทั่วไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - - -  

 

 

สรุปยอดตามแผนอัตรากําลัง  ๓ ป (เดมิ) 

 

เทศบาล

ตําบลหนอง

น้ําใส 

สายบริหาร/วาง พนักงานเทศบาล/วาง พนักงานจางตามภารกจิ/วาง พนักงานจางท่ัวไป/วาง รวม 

สํานักปลัด ๕/- ๘/- ๗/๓ ๓/- ๒๖ 

กองคลัง ๒/- ๒/๑ ๖/- ๑/๑ ๑๓ 

กองชาง ๑/๑ ๒/- ๓/- ๑/- ๘ 

กองศกึษา -/๒ ๑/- ๑/- ๖/- ๑๐ 

สาธารณสุข ๑/๑ -/- ๒/- ๗/๑ ๑๒ 

รวม ๖๙ 

 



 

 

พนักงานเทศบาลจํานวนทัง้หมดตามกรอบ   ๒๖ ตําแหนง/ มคีนครอง ๒๒ ตําแหนง /วาง  ๕  ตําแหนง 

พนักงานจางตามภารกิจทัง้หมดตามกรอบ   ๒๒ ตําแหนง/มีคนครอง  ๑๙  ตําแหนง/วาง  ๓  ตําแหนง 

พนักงานจางทั่วไปทัง้หมดตามกรอบ      ๒๐ ตําแหนง/มคีนครอง  ๑๘ ตําแหนง/วาง   ๒  ตําแหนง 

รวมอัตราทัง้หมด   ๖๙   ตําแหนง 

มคีนครอง  ๕๙ ตําแหนง 

ตําแหนงวางเดมิ  ๑๐  ตําแหนง  

  

สรุปยอดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ใหม) 

กําหนดตําแหนงใหม    ๖  ตําแหนง 

- สํานักปลัด  เจาพนักงานทะเบยีน ปง./ชง. 

- กองคลัง นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก./ชก. 

เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 

- กองชาง นายชางโยธา ปง./ชง. 

- กองสาธารณสุขฯ  เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 

- หนวยตรวจสอบภายใน  นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

   

มคีนครอง  ๕๙ ตําแหนง 

ตําแหนงวางเดมิ  ๑๐  ตําแหนง  

กําหนดตําแหนงใหม        ๖  ตําแหนง 

รวมอัตราทัง้หมด   ๗๕   ตําแหนง 

 

๘.๓  บทวิเคราะห SWOT  

 การพัฒนาในปที่ผานมา ไดยดึหลักการมสีวนรวมระหวางเทศบาลตําบลหนองน้ําใส และประชาชน 

โดยการจัดเวทปีระชาคมทุกชุมชนในเขตพื้นทีรั่บผิดชอบ  ซึ่งถอืวาเปนขอดสีําหรับการพัฒนาในอนาคตจงึ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมอีงคกรเอกชน   รัฐวสิาหกจิ   ภาครัฐ  ภาคประชาชน   เขามามสีวนรวม ในการ

พัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

 เนือ่งจากการดําเนินการในทุกโครงการของเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ที่ผานมา ไดเนนใหประชาชนเขา

มามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น    รวมคดิ    รวมทํา  รวมพัฒนา  รวมรับผลประโยชน และโดยสวน

พื้นที่ของตําบลหนองน้ําใส เปนพื้นที่ทําการเกษตร เปนสวนใหญ และจะชวยสงเสรมิใหมกีารพัฒนาดาน

อาชีพ  เกดิการจางงาน  เพิ่มรายได ใหกับชุมชนมากขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปผลการวเิคราะหศักยภาพเพื่อ

ประเมนิสถานการณพัฒนาในปจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวย

เทคนคิ    SWOT   ANALYSIS  ดังนี้ 

 



 

 

  การวเิคราะหจุดแข็ง   (Strength=S)  เปนการพจิารณาปจจัยภายในของหนวยงานในสวนที่ด ี  ความเข็ม

แข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งพจิารณาในดานตางๆ 

๑. วัฒนธรรมองคกรแบบพี่และนอง ชวยเหลอืเกื้อกูลกัน 

๒. บุคลากรมจีติบรกิาร 

๓. บุคลากรมคีวามตัง้ใจและอุทศิตัวในการทํางาน 

๔. บุคลากรมคีวามหลากหลายทางวชิาชีพ 

๕. บุคลากรมคีวามรูความสามารถในการทํางานดานตางๆที่ตนเองถนัด 

๖. มเีครอืขายการทํางานกวางขวางในการเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ 

 

การวเิคราะหจุดออน  (Weakness=W) เปนการพจิารณาปจจัยภานในหนวยงานวามสีวนเสยี ความออนแอ 

ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพจิารณาในดานตางๆ เชน เดยีวกับการวเิคราะหจุดแข็ง 

๑. ทัศนะคตแิละพฤตกิรรมของบุลากรที่ไมสนับสนุนการทํางาน 

๒. ความรูความสามารถของบุคลากรไมสอดคลองกับการทํางาน 

๓. ขาดการทํางานเปนทมีและการประสานงาน 

๔. การพิจารณาความดคีวามชอบไมมรีะบบและขาดความเปนธรรม 

๕. การจัดสรรอัตรากําลังที่ไมเพยีงพอกับปรมิาณงาน 

๖. การพัฒนาบุคลากรที่ยังไมเปนระบบและไมทั่วถงึ 

๗. การบรรจุ/แตงตั้งบุคลากรไมตรงตามความตองการของงาน      

 

 

    

 

 

 

 

วเิคราะหโอกาส  (Opportunity=O) เปนการศกึษาสภาพแวดลอมภายนอกวามสีภาพเปนอยางไร โดย 

พจิารณาดานเศรษกจิ  สังคม  การเมอืงการปกครองและเทคโนโลย ี

๑. การใหความสําคญัในการพัฒนาบุคลากร 

๒. การนําระบบเทคดนโลยมีาใชในการปฏบิัตงิาน 

๓. มแีหลงความรูและแนวปฏบิัตทิี่ดทีั้งจากเพื่อนรวมงานที่เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ 

๔. ภาคเีครอืขายมคีวามเข็มแข็ง 

๕. นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาสังคม 

๖. นโยบายในการปรับบทบาทและสมรรถนะของการบริหารทรัพยากรบุคล 



 

 

 

 การวเิคราะหอุปสรรค  (Threat=T) เปนการศกึษาสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม 

กอใหเกดิผลเสยี  โดยพจิารณาดานเศรษกจิ  สังคม  การเมอืงการปกครอง และเทคโนโลย ี

 

๑. การเมอืงแทรกแซง 

๒. ระบบอุปถัมภ 

๓. สภาพเศรษฐกจิสังคม 

๔. ขอจํากัดดานงบประมาณ 

๕. นโยบายรัฐบาลที่มกีารเปลี่ยนแปลงบอย 

๖. เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 



 

 

                                   

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

  พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตําบลหนองน้ําใส จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 

สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร โดยคํานึงถึงประโยชน

ของราชการและใหบรกิารประชาชนอยางเสมอภาค 

  เทศบาลตําบลหนองน้ําใส จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการจัดทํา

แผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ มีคุณธรรม 

และจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให

พนักงานเทศบาลทุกคนทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผน 

อัตรากําลัง ๓ ป ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ 

การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงาน

เทศบาล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่น

ตอไป  โดยมีระยะเวลา  ๓  ป  ตามรอยของแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  การพัฒนานอจากจะพัฒนาดาน

ความรูทั่วไปในการปฎิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  

ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจรยิธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนัก

ถงึการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คอื การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา

บุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 

กลาวคอื 

๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเช่ือมโยงกัน  ตองมคีวามเปดเผยโปรงใส  ในการทํางาน 

โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน

และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน 

ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารรัฐไมควรดําเนนิการเองออกไปใหแก

ภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางให

สอดรับกับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครอืขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 

ขณะเดยีวกันก็ยังตองเช่ือมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  

ไมวาจะเปนราชการบรหิารสวนกลางสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

๒. ยดึประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตัง้ 

คําถามกับตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความ

ชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบ

ดจิิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน  พรอมทั้งอํานวยความ

สะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตางๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 



 

 

ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของ

ตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต เว็ป

ไซด  โซเซยีลมเีดยี  หรอืแอปพลเิคช่ันทางโทรศัพทมอืถอื  เปนตน 

 

 

 

๓. องคกรที่มขีดีสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน  อยางเตรยีมการณไวลวงหนา 

มีการวิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสห

สาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพื่อสรางคุณคามีความ

ยืดหยุน  และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆไดอยางทันเวลาตลอดจนเปน

องคการที่มขีดีสมรรถนะสูง  และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมทั้งทําใหบุคลากร

มคีวามผุกพันตอการปฏบิัตริาชการ  และปฏบิัตหินาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานเทศบาล 

        เทศบาลตําบลหนองน้ําใส ไดประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจาง ดังนี้ 

๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองปฏบิัตงิานดวยความตัง้ใจ  มุงม่ัน  มคีวาม 

 ซื่อสัตย  สุจรติ  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองยดึม่ันในความถูกตองดงีาม เสยีสละและ 

    ทุมเทยดึม่ันในจรรยาวชิาชีพ 

๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองปฏบิัตหินาที่อยางตรงไปตรงมา ซื่อสัตย   

    สุจรติ เสมอภาค และปราศจากอคต ิ มหีลักธรรม เห็นแกประโยชนสวนรวม 

๔. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองปฏบิัตหินาที่อยางเต็มความสามารถ ม ี  

    ความรับผิดชอบตอประชาชน พรอมรับผิดและยนิดแีกไข 

๕. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองทํางานดวยความโปรงใส เปดโอกาสให 

    ประชาชนมสีวนรับรู ตรวจสอบเสนอความคดิเห็น 

๖. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ตองบรกิารประชาชนดวยความเสมอภาค ไม  

    เลอืกปฏบิัต ิเนนความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตอง ปฏบิัตติอผูมารับบรกิารดวย 

    ความมนี้ําใจ เมตตาและเอื้อเฟอเผื่อแผ 

๗.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ทํางานโดยยดึหลักความคุมคา  มุงผลสัมฤทธิ ์

   ของงาน เนนเปาหมายการจัดผลลัพธใหเกดิประสทิธภิาพ มผีลดแีกหนวยงานและสวนรวม 

๘.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึเปนผูมศีลีธรรม  จรยิธรรมอันด ีและ 

   ประพฤตตินใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล 

๙. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึใชวชิาชีพในการปฏบิัตหินาที่ราชการดวย    

    ความซื่อสัตย และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ในกรณทีี่วิชาชีพใดมจีรรยาวชิาชีพกําหนด 

    ไว ก็พงึปฏบิัตติามจรรยาวชิาชีพนัน้ดวย        

๑๐.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึยดึทัศนคตทิี่ดแีละพัฒนาตนเองใหม ี

     คุณธรรม  จรยิธรรม รวมทัง้เพิ่มพูนความรู  ความสามารถ และทักษะในการงานเพื่อใหการ   

     ปฏบิัตหินาที่ราชการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น 

๑๑.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึปฏบิัตหินาที่ราชการอยางเต็มกําลัง 

     ความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพยีร  ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานงึถงึ 

     ประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

๑๒.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึปฏบิัตตินเปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลา 

     ราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที ่

๑๓.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึดูแลรักษา และใชทรัพยสนิของทางราชการ 

     อยางประหยัด คุมคา โดยพงึระมัดระวังมใิหเสยีหายหรอืสิ้นเปลอืงเยี่ยงวญิูชนจะพึงปฏบิัต ิ

     ตอทรัพยสนิของตน 



 

 

 

๑๔.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึมคีวามรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน การให 

     ความรวมมอืชวยเหลอืกลุมงานของตน ทัง้ในดานการใหความคดิเห็น การชวยทํางานและการ 

     แกปญหารวมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมปีระโยชนตอการพัฒนางานในความ 

     รับผิดชอบดวย 

๑๕.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา  พงึดูแลเอาใจใสผูอยูใต 

     บังคับบัญชาในดานการปฏิบัตงิานขวัญกําลังใจ สวัสดกิาร และยอมรับความคดิเห็นของผูอยูใต   

     บังคับบัญชา ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

๑๖.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึชวยเหลอืเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทัง้ 

     สงเสรมิสนับสนุนใหเกดิความสามัคคี  รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏบิัตหินาที่ 

     เพื่อประโยชนสวนรวม 

๑๗.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึปฏบิัตติอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของ 

     ดวยความสุภาพ มนี้ําใจและมมีนุษยสัมพันธอันดี 

๑๘.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปน 

     ของตน 

๑๙.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึใหบรกิารประชาชนอยางเต็มกําลัง 

     ความสามารถดวยความเปนธรรม  เอื้อเฟอ มนี้ําใจและใชกริยิาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็น 

     วาเรื่องใดไมสามารถปฏบิัตไิด  หรอืไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏบิัต ิควรช้ีแจง 

     เหตุผลหรอืแนะนําใหตดิตอยังหนวยงาน  หรอืบุคคลซึ่งตนทราบวามอีํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ   

     เรื่องนั้นๆ ตอไป 

๒๐.พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึประพฤตตินใหเปนที่เช่ือถอืของบุคคลทั่วไป 

๒๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล พงึละเวนการรับทรัพยสนิ หรอืประโยชนอื่น 

      ใดซึ่งมมูีลคาเกนิปกตวิสิัยจากผูมาตดิตอราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

เรื่อง  ประกาศคุณธรรม  จรยิธรรมของพนักงานเทศบาล 

……………………………………………. 

 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ไดกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงาน  และพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  

จึงไดกําหนดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  

ดังตอไปนี้ 

      ๑. พนักงานเทศบาลตองปฏบิัตงิานดวยความตั้งใจ  มุงม่ัน  มคีวามซื่อสัตย  สุจรติ  

โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 

 ๒. พนักงานเทศบาลตองยดึม่ันในความถูกตองดงีาม  เสยีสละและทุมเทยดึม่ันในจรรยา

วชิาชีพ 

 ๓. พนักงานเทศบาลตองปฏบิัตหินาที่อยางตรงไปตรงมา  ซื่อสัตย  สุจรติ  เสมอภาค  

และปราศจากอคต ิ มหีลักธรรม  เห็นแกประโยชนสวนรวม 

 ๔. พนักงานเทศบาลตองปฏบิัตหินาที่อยางเต็มความสามารถ  มคีวามรับผิดชอบตอ

ประชาชนพรอมรับผิดและยินดแีกไข 

 ๕. พนักงานเทศบาลตองทาํงานดวยความโปรงใส  เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรับรู  

ตรวจสอบ  เสนอความคิดเห็น  เปดเผยขอมูลภายใตกรอบกฎหมาย 

 ๖. พนักงานเทศบาลตองบริการประชาชนดวยความเสมอภาค  ไมเลอืกปฏบิัต ิ เนนความ

สะดวก  รวดเร็ว  ประหยดัและถูกตอง  ปฏบิัตติอผูมารับบรกิารดวยความมีน้ําใจ  เมตตาและ

เอื้อเฟอเผื่อแผ 



 

 

 ๗. พนักงานเทศบาลทํางานโดยยดึหลักความคุมคา  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  เนนเปาหมาย

การจัดผลลัพธใหเกดิประสิทธภิาพ  มีผลดแีกหนวยงานและสวนรวม 

 ๘. พนักงานเทศบาลพงึเปนผูมศีลีธรรม  จรยิธรรมอันดี  และประพฤตตินใหเหมาะสมกับ

การเปนพนักงานเทศบาล 

 ๙. พนักงานเทศบาลพงึใชวิชาชีพในการปฏบิัตหินาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  และไม

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณทีี่วชิาชีพใดมจีรรยาวชิาชีพกําหนดไว  ก็พึงปฏบิัตติามจรรยา

วชิาชีพนัน้ดวย 

 ๑๐. พนักงานเทศบาลพึงยดึทัศนคตทิี่ดแีละพัฒนาตนเองใหมคีุณธรรม  จรยิธรรม  

รวมทัง้เพิ่มพูนความรู  ความสามารถและทักษะในการงาน  เพื่อใหปฏบิัตหินาที่ราชการมปีระสทิธภิาพ

ประสทิธผิลยิ่งขึ้น 

 ๑๑. พนักงานเทศบาลพึงปฏบิัตหินาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  

รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพยีร  ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานงึถงึประโยชนของทางราชการและประชาชนเปน

สําคัญ 

            ๑๒. พนักงานเทศบาลพงึปฏบิัตตินเปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการใหเปนประโยชน 

ตอทางราชการอยางเต็มที่ 

๑๓. พนักงานเทศบาลพงึดูแลรักษา และใชทรัพยสนิของทางราชการอยางประหยัด  คุมคา  

โดย 

พงึระมัดระวังมใิหเสยีหายหรอืสิ้นเปลอืงเยี่ยงวญิูชนจะพงึปฏบิัตติอทรัพยสนิของตน 

 ๑๔. พนักงานเทศบาลพงึมีความรับผิดชอบในการปฏบิัตงิาน  การใหความรวมมอื

ชวยเหลอืกลุมงานของตน  ทัง้ในดานการใหความคดิเห็น  การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน  

รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมปีระโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  ๑๕. พนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูบังคับบัญชา  พงึดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดาน

การปฏบิัตงิานขวัญกําลังใจ  สวัสดกิาร และยอมรับความคดิเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยหลักการ

และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

   ๑๖. พนักงานเทศบาลพงึชวยเหลอืเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทัง้สงเสรมิสนับสนุนใหเกดิ

ความสามัคค ี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏบิัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

 ๑๗. พนักงานเทศบาลพงึปฏบิัตติอผูรวมงาน  ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มนี้ําใจ

และมมีนุษยสัมพันธอันดี 

  ๑๘. พนักงานเทศบาลพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 

  ๑๙. พนักงานเทศบาลพึงใหบรกิารประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน

ธรรม  เอื้อเฟอ มนี้ําใจและใชกริยิาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏบิัตไิด  

หรอืไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏบิัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรอืแนะนําใหติดตอยังหนวยงาน  หรอื

บุคคลซึ่งตนทราบวามอีํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนัน้ ๆ ตอไป 

  ๒๐. พนักงานเทศบาลพงึประพฤตตินใหเปนที่เช่ือถอืของบุคคลทั่วไป 



 

 

  ๒๑. พนักงานเทศบาลพงึละเวนการรับทรัพยสนิ หรอืประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติ

วสิัยจากผูมาตดิตอราชการ 

 ใหพนักงานของเทศบาลตําบลหนองน้ําใสยดึถอืเปนหลักการและแนวทางปฏบิัตใินหนาที่

รับผิดชอบโดยเครงครัด 
   

    จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดอืน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

               (นายสมพร    พมิพอุบล) 

                                        นายกเทศมนตรตํีาบลหนองน้ําใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


