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๑. หลักการและเหตุผล   
 
 การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่  
30  กันยายน  2560    ดังนั้นเทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ  ของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล    ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้ เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลา ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ วน
ท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น 

 
 



๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1เพ่ือให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2เทศบาลต าบลเหมืองจี้มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้าง

ขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  

เทศบาลต าบลเหมืองจี้  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบล
เหมืองจี้ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็น
เลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดล าพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรั พยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง 
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โดยสมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัต ราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น 
ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
เพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้า ราชการ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลัง
เป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้
ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงาน
นี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผน
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก 
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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4.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลเหมืองจี้   
ประวัติและความเป็นมาของต าบลเหมืองจี้ 
 ต าบลเหมืองจี้  แต่เดิมนั้นมีผู้สูงอายุเล่าต่อกันมาว่าแต่ก่อนนั้นพื้นที่ต าบลเหมืองจี้มีสภาพเป็นป่าไม้ และ
มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า  “ต้นจี้”  และต่อมามีเจ้านายฝ่ายเหนืออพยพเดินทางมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าจี้ 
พร้อมทั้งชาวบ้านช่วยกันบุกเบิกป่าจี้เป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหากินบริเวณนี้ ประกอบกับไม่มีแม่น้ าล าธารไหล
ผ่าน จึงได้ช่วยกันขุดคลองขึ้น ซึ่งคนภาคเหนือเรียกว่า  “น้ าเหมือง”  โดยได้ขุดผ่านป่าจี้ เพ่ือน ามาใช้ใน
การเกษตร จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่าเหมืองจี้ และใช้เป็นชื่อต าบลมาจนทุกวันนี้ 
 

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
 ที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเชตวัน ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองล าพูน ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองล าพูน ประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร และมีระยะห่างจากตัวจังหวัดล าพูน ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขา 
และป่าไม ้
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ต าบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๓๐ องศา
เซลเซียส 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 * มีแม่น้ า จ านวน  ๑  แห่ง   คือ  แม่น้ าแม่ทา 
 * มีล าเหมือง จ านวน  ๕  แห่ง  

- ล าเหมืองโจ้หนองอ่ึง 
- ล าเหมืองป่าคะยอม 
- ล าเหมืองแม่เจ้าเฝือ 
- ล าเหมืองดอยครั่ง 
- ล าเหมืองแป้น 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
* อ่างเก็บน้ า จ านวน  ๑  แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ 
* สระเก็บน้ าสาธารณะ  จ านวน  2  แห่ง คือสระเก็บน้ าบ้านกู่เส้าและสระเก็บน้ าเฉลิมพระเกียรติ  
  84 พรรษา 

 

แหล่งน้ าใต้ดิน 
แหล่งน้ าบริโภค ได้จาก 



 ระบบประปาบาดาล   จ านวน  ๙  แห่ง 
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แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้จาก 
 บ่อบาดาลสาธารณะ   จ านวน  ๙  แห่ง 

  อ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๑  แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ 
 สระเก็บน้ าสาธารณะ   จ านวน  ๒  แห่ง คือ สระเก็บน้ าบ้านกู่เส้าและสระเก็บน้ าเฉลิม- 

 พระเกียรติ 84 พรรษา 
หนองน้ าสาธารณะแม่ทาหลงบ้านฝั่งหมิ่น (บ้านเหล่าทาหลง) 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 เป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

   เขตการปกครอง 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขต เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขต เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม 
และองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง 
 จังหวัดล าพูน 

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
เนื้อที ่
 มีเนื้อที่ประมาณ ๓๔.๖ ตารางกิโลเมตร 
 

จ านวนหมู่บ้าน  ๑๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑  บ้านเหมืองจี้หลวง 
 หมู่ที ่๒  บ้านกู่เส้า 
 หมู่ที่ ๓  บ้านปงชัย 
 หมู่ที่ ๔  บ้านฝายแป้น 
 หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยส้ม 
 หมู่ที่ ๖  บ้านป่าตึง 
 หมู่ที่ ๗  บ้านฝั่งหมิ่น 
 หมู่ที่ ๘  บ้านเหมืองจี้ใหม ่
 หมู่ที่ ๙  บ้านหมูเปิ้ง 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าตัน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าตอง - หนองจาง 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านเชตวัน 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าตองหลวง 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าห้า 
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๒.๒  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ทั้งเขตเทศบาล
เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย   
หมู่ที่ 4  บ้านฝายแป้น 
หมู่ที่ 5  บ้านห้วยส้ม 
หมู่ที่ 6  บ้านป่าตึง 
หมู่ที่ 7  บ้านฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 9  บ้านหมูเปิ้ง 
หมู่ที่ 12  บ้านเชตวัน 
หมู่ที่ 13  บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม 
หมู่ที่ 14  บ้านป่าห้า 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย  
หมู่ที่ 1  บ้านเหมืองจี้หลวง 
หมู่ที่ 2  บ้านกู่เส้า 
หมู่ที่ 3  บ้านปงชัย 
หมู่ที่ 8  บ้านเหมืองจี้ใหม่ 
หมู่ที่ 10  บ้านป่าตัน 
หมู่ที่ 11  บ้านป่าตอง-หนองจาง 

 

๓. ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 8,๘39 คน แยกเป็น 
 *   ชาย ๔,19๓ คน 
 *   หญิง ๔,๖46 คน 
 *   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,815  ครัวเรือน 
 

ที่มา: ข้อมูลประชากร (แหล่งข้อมูล : อ าเภอเมืองล าพูน ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9) 
 

ตารางจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจี้  แยกเป็นรายหมูบ่้าน 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
๑ บ้านเหมืองจี้หลวง ๒.๘๘ ๕18 ๕๖7 ๑,๐๘5 44๖ 
๒ บ้านกู่เส้า ๓.๔๗ ๓12 ๓๓1 ๖43 274 
๓ บ้านปงชัย ๑.๑๒ ๒1๙ ๒50 ๔69 ๑86 
๔ บ้านฝายแป้น ๑.๗๒ ๒๙4 ๓10 ๖๐4 ๓3๔ 
๕ บ้านห้วยส้ม ๓.๙๓ ๒๘0 299 ๕79 ๒73 
๖ บ้านป่าตึง ๒.๕๓ ๒66 ๒๖2 ๕28 ๒21 
๗ บ้านฝั่งหมิ่น ๒.๖๑ ๒5๔ ๓๐5 ๕๕9 195 



๘ บ้านเหมืองจี้ใหม่ ๑.๙๓ ๔39 ๕29 ๙68 435 
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๙ บ้านหมูเปิ้ง ๑.๕๗ ๓1๒ ๓57 ๖69 316 

๑๐ บ้านป่าตัน ๓.๑๒ ๔๐3 ๕09 ๙1๒ ๓43 
๑๑ บ้านป่าตอง-หนองจาง ๑.๙๕ ๑70 ๒๐2 ๓๗2 ๑58 
๑๒ บ้านเชตวัน ๒.๘๐ ๓39 ๓31 ๖70 318 
๑๓ บ้านป่าตองหลวง ๒.๗๒ ๒๑3 ๒๐0 ๔๑3 ๑67 
๑๔ บ้านป่าห้า ๒.๒๕ ๑74 ๑๙4 3๖๘ ๑49 

รวม ๓๔.๖๐ ๔,19๓ ๔,646 8,๘39 ๓,815 
 

ที่มา: ข้อมูลประชากร (แหล่งข้อมูล : อ าเภอเมืองล าพูน ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9) 
                                                            

๔.  สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเหมืองจี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
 *  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จ านวน  ๖  แห่ง  ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒. โรงเรียนวัดต้นโชค 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๓. โรงเรียนวัดกู่เส้า 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๔. โรงเรียนบ้านป่าตึงเชตวัน 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๕. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๖. โรงเรียนล าพูนพัฒนา 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป 
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๑๔  แห่ง 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด / ส านักสงฆ์ จ านวน   ๑๓  แห่ง  ได้แก่ 

- วัดเหมืองจี้หลวง   หมู่ที่ 1 
- วัดกู่เรือง  หมู่ที่ 2      
- วัดปงชัย  หมู่ที่ 3 
- วัดต้นโชค  หมู่ที่ 4 
- วัดดอยกุศล  หมู่ที่ 5 



- วัดป่าตึง  หมู่ที่ 6 
                   - 10 – 
 

- วัดดอยแต  หมู่ที่ 7 
- วัดเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 
- วัดหมูเปิ้ง  หมู่ที่ 9 
- วัดป่าตันเจริญธรรม หมู่ที่ 10 
- วัดป่าตอง  หมู่ที่ 11 
- วัดหนองจาง  หมู่ที่ 11 
- วัดเชตวัน  หมู่ที่ 12 

การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  จ านวน  ๒  แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเหมืองจี้ 
-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านป่าห้า 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สถานีต ารวจภูธรเหมืองจี้  จ านวน  ๑  แห่ง 
 ป้อมต ารวจ   จ านวน  ๑  แห่ง 
 ป้อมยาม อปพร.   จ านวน  ๑  แห่ง 

มวลชนจัดตั้ง 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน     ๒๓๐  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน     267  คน   

 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 การคมนาคมขนส่ง 
 

 - มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน คือ ถนนสายอ้อมเมือง - ป่าซาง 
 - มีทางหลวงจังหวัดผ่าน  คือ ถนนสายท่าจักร – แม่ทา 
 - มีถนนภายในหมู่บ้านเต็มพ้ืนที่  จ านวน  ๑๕๓  สาย 
 

 การไฟฟ้า และประปา 
 มีไฟฟ้าน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  
 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
  

 รายได้ประชากร 
 ประชากรต าบลเหมืองจี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  จ านวน  53,174  บาท  รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 

ต่อคนต่อปี  จ านวน  30,500  บาท 
 

อาชีพ 



ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ร้อยละ 37.64 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 7,814 ไร่ ส่วนมาก ปลูกข้าว ปลูกล าไย และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรองลงมาคือด้าน
ค้าขาย 
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7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9  

     วัด      ๑๓    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ ๑    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ  1 
         

 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     เดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือน  กรกฎาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีโสสานกรรม    ประมาณเดือน พฤศจิกายน,ธันวาคม 
 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน     
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ (อู้ก าเมือง)   และพูดภาษายอง 

 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น  เช่น  ไม้หินอ่อน  ตุ๊กตาปูนปั้น  ,งานแกะสลัก, 
งานทอจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 น้ า   ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าใต้ดิน  น้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าทา  
  ป่าไม้   ในเขตเทศบาลมีพ้ืนทีบ่างส่วนเป็นป่าไมเ้ต็งรัง 

 ภูเขา   ในเขตเทศบาลมีพ้ืนทีบ่างส่วนเป็นภูเขา 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนราบส าหรับ ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
เพาะปลูก ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้   
  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนมากขึ้น  ขยะก็เพ่ิมขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ



เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ใน
พ้ืนที่ธารณะ 
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สภาพปัญหา 
 1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.๑ ถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบลหมู่บ้านบางแห่งยังเป็นถนนลูกรังและสะพานที่เชื่อมต่อส่วน
ใหญ่เป็นขนาดเล็ก แคบ ช ารุดท าให้บริการคมนาคมและการขนส่งสินค้าล าบาก 
2.๒ ปัญหาเรื่องการบริการด้านสาธารณูปโภคยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  เช่น ไฟฟ้า ประปา      

 2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
๒.1 ผลผลิตจากการเกษตรไม่แน่นอนเนื่องจากการเกษตรใช้ราคาเป็นตัวตัดสินการผลิตท าให้
เกิดปัญหาราคาสูงต่ าในแต่ละปีกระทบต่อรายได้ของเกษตร 
2.๒ แรงงานเคลื่อนย้ายไปท างานนอกภาคเกษตรมากขึ้น  ก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตรและอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนการท าเกษตรสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อภาคเกษตร
ในอนาคตได ้
๒.3 การขาดสินเชื่อทางเกษตรท าให้เกษตรขาดโอกาสในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการผลิต 
๒.4 สถาบันเกษตรกรในรูปสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรยังมีการรวมตัวกันหรือจัดตั้ง
ขึ้นน้อย  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดยังไม่เข้มแข็ง 

 3. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
๓.1 ประชาชนไม่สนใจในการน าสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันมากเท่าที่ควร 
๓.2 ประชาชนยังขาดความรู้การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพอนามัย 
๓.3 การรณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
๓.4ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ                  

4. ปัญหาน้ ากินน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
๔.1 แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคบางส่วนยังไม่ได้คุณภาพ และยังไม่ทั่วถึง 
๔.2 น้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณไม่เพียงพอท าให้ประชาชนต้องขุดเจาะ 
บ่อบาดาลใช้เองมากขึ้น                                                                                                               

๕. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๑  การใช้สารเคมีจ านวนมากในการประกอบอาชีพการเกษตรท าให้สิ่งแวดล้อมและ 
ระบบนิเวศน์เสื่อมลง 
๕.๒ ปัญหาในการลักลอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะประโยชน์ 
๕.๓ ประชาชนขาดจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. ปัญหาอื่นๆ 
๖.1.  ปัญหาด้านสังคม  

   - ปัญหายาเสพติดมีการระบาดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
   - ปัญหาการด้านครอบครัว  เช่น  การหย่าร้างสูงขึน้, การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,   
                               ปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์, การติดโซเชียล 



  ๖.๒ ปัญหาสวัสดิการและนันทนาการไม่เพียงพอ 
   - ขาดการบริหารจัดการทางด้านนันทนาการที่ต่อเนื่อง 
   - การส่งเสริมในการจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนยังมีน้อย 
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ความต้องการของประชาชน 
  ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) จัดให้มี/บ ารุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน สะพาน 
   ๒) ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ 
   ๓) บ ารุงรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ 
   4) ขุดลอกและเตรียมแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
   5) ปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ า 

6) พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค/ขยายท่อในการส่งน้ าเพ่ือการบริโภคให้ 
เพียงพอ 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) ปรับปรุงบ ารุงพันธุ์พืช 
   ๒) ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม 
   ๓) ส่งเสริม/ฝึกอบรมด้านการรวมกลุ่ม 
   ๔) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีแหล่งสินเชื่อ 
   ๕) สนับสนุนตลาดสินค้าเกษตร 
   ๖) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ตามที่ตลาดต้องการ 
 
  3. ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และความม่ันคง 

๑) สนับสนุนการพัฒนา/ส่งเสริมการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
โรงเรียน 

   2) จัดสถานที ่/ซ่อมบ ารุง ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
   3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ 
   4) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
   5) ให้ความรู้เกี่ยวกับและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาต าบล 

6) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติภัยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือการ 
พัฒนาต าบล 

   7) ส่งเสริม/จัดหามาตรการป้องกันให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน 
 

  4. ด้านการเมือง การบริหาร 
   ๑) ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สมาชิกเทศบาล ให้ทันต่อ 
   สถานการณ์ในปัจจุบัน 
   ๒) จัดหาสถานที่และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงานให้มี 
   ประสิทธิภาพและเหมาะสม 



   ๓) ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
   4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังความเข้าใจในกระบวนการบทบาทหน้าที่ 
   ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง 

เป็นประมุข 
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  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑) ส่งเสริมการปรับปรุงและใช้ทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์ 
   ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและปรับสภาพรักษาหน้าดินอย่างถูกวิธี 
   ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ๔) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
   ๑) ขยายการให้บริการด้านสาธารณสุข 
   ๒) ให้ความรู้แนะน าการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไปเด็ก ผู้สูงอายุ 

สตรีมีครรภ์ 
   ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

๔) ให้ความรู้/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่อและโรค 
อย่างต่อเนื่อง    
๕) พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย 

   ๖) ให้ความรู้/ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 
 
  7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๑) สนับสนุนการพัฒนา/ส่งเสริมการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน 
   ๒) จัดการศึกษาก่อนประถมวัยทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
   ๓) จัดสถานที ่/ซ่อมบ ารุง ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
   ๔) จัดให้มีห้องสมุดประชาชนประจ าต าบล 
   ๕) จัดกิจกรรม/ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
   ๖) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
   7ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
   8) ให้ความรู้เกี่ยวกับและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และ
ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT เทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
จึงก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาต าบล จึงได้มีการการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
พัฒนาในอนาคต 
 

การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองจี้นั้น ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561 – 2564 
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังนี้  

   วิสัยทัศน์ 
   ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน โครงสร้างพื้นฐานบริบูรณ์ 
 

 พันธกิจหลักการพัฒนา 
พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนและเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม 
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ

ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการสนับสนุน  การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจัดให้มีสนามกีฬา

และลานกีฬาเพ่ือส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของประชาชนต าบลเหมืองจี้ 
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึ ง

และเพียงพอ 
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลาการและ

ประชาชนในต าบลเหมืองจี้ 



จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เกษตรและการท่องเที่ยว 
 ๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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 ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
 7. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
 8. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา  

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและราง
ระบายน้ า 

2.  การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา  โรงกรองสนิมเหล็ก บ่อบาดาล  
     และจัดซื้ออุปกรณ์ประปา 

           3.  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมไฟก่ิง และขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
                              4.  การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
3. อนุรักษ์ สืบค้น และพัฒนาแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุและสถานที่ส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งพลังงานทดแทน 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

2. การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ลานกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพ  ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
3. การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและการบริหารงานในองค์กร 
2. การพัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน 
3. พัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1.1 ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขยายพ้ืนผิวจราจร ถนนสายหลักทุกสายในชุมชนให้อยู่ในสภาพดี 
1.2 ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและ 
บริโภค 



1.4 จัดให้มีระบบแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมและปลอดภัยโดยสนับสนุนให้
มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ไฟกิ่งตามตรอก ถนน ในหมู่บ้านให้รวดเร็ว 
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2. ด้านการเกษตร 
 2.1  ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สวนล าไยสาธิต 
 2.2  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือการเกษตร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 2.3  ส่งเสริม สร้างถนน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรในเขตเทศบาล 
 

3.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1  ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ทุกภาคส่วนทุกองค์กร 
 3.2  สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 

4.  ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ 
 4.1  ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ผลิตสินค้ากับความต้องการของตลาด 
 4.2  สนับสนุนจัดตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยให้ผู้ซื้อมีโอกาสพบผู้ขาย 
 4.3  ส่งเสริม สนับสนุน  กลุ่มอาชีพ เช่น  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม  กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มล าไย
เนื้อสีทอง 
 4.4  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบลให้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่ม
แกะสลักและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

5.  ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสวัสดิการชุมชน คุณภาพชีวิต 
 5.1  การบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างแรงจูงใจโดยการแจกถุงขยะฟรี รณรงค์การคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมให้ เกิดขึ้นทุกครอบครัว หมู่บ้าน
ชุมชนและมีความยั่งยืน 
 5.2  ส่งเสริมจัดบริการน าเศษอาหาร จากบ้านที่มีงานต่าง ๆ มาท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
 5.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรม  สวัสดิการของทุกกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่ม อสม. กลุ่มอปพร. กลุ่มเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและการพิการ ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 5.4  สนับสนุนให้มีรถกู้ภัยเพิ่ม โดยแยกให้ชัดเจน รถรับส่งผู้ป่วยและรถรับส่งผู้เสียชีวิต 
 5.5  ส่งเสริม ประสานงาน จัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล ส าหรับเทศบาลต าบลเหมืองจี้โดยประสานงานกับ
องค์กรอื่นให้มีส่วนร่วมเป็นไปอย่างรวดเร็วและราคาถูก 
 5.6  สนับสนุน ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) บริเวณทางแยก ทางร่วมส าคัญ ทั่วทั้งเขตเทศบาล 
 5.7  สนับสนุน ให้บริการ ช่วยเหลือกิจกรรมงานสาธารณะกุศลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
 

6.  ด้านการศึกษา 
 6.1  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 



 6.2  สนับสนุน พัฒนากิจกรรม ทุนการศึกษา เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตรส่งเสริม  
อบรมสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้สนทนาในชีวิตประจ าวันฟรี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไตใหญ่ ภาษาพม่า เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซีย(AEC) 
 6.3  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพทุก ๆ ด้าน 
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7.  ด้านการท่องเที่ยว 
 7.1  ส่งเสริม  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Eco-Tourism&Home stay) เพ่ือสร้างรายได้
ในท้องถิน่ 
 7.2  สนับสนุนจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและอนุรักษ์  โดยเกษตรกรชาวสวนล าไยพบผู้ซื้อ
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  นักท่องเที่ยวมีโอกาสเก็บล าไยจากต้นและซื้อขายในราคายุติธรรม 
 

8.  ด้านพัฒนาการเมือง  การปกครองและบริหารท้องถิ่น 
 8.1  บริหารท้องถิ่นด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4 โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
 8.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 8.3  ประสานองค์กรภายนอก เพ่ือผลักดันโครงการ งบประมาณ พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
 8.4  พัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 8.5  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8.6  พัฒนาการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  สมาชิกสมาเทศบาลต าบล
เหมืองจี้  ประชาธิปไตยในระดับชุมชนหมู่บ้าน 
 8.7  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
 8.8  ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านและ
เทศบาลท างานอย่างสมานฉันท์ ไม่แตกแยก เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนหมู่บ้านให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 8.9  สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 *  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 



 

จุดแข็ง  (Strengths : S) 
 ๑. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักท่ีเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัดข้างเคียง 
 ๒. มีแหล่งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กระเทียม หอมแดง ล าไย 
 ๓. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ในพื้นที่ 
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 ๔. มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมา 

๕. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระบบการจัดการบริหารที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ มีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในขององค์กร และส่วนงานในองค์กร 
 ๖. ได้ก าหนดอัตราก าลังในการด าเนินงาน มีการแบ่งงานในหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๗. ที่ดินต าบลเหมืองจี้เป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ เหมาะแก่
การลงทุนทางด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 ๑. เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 ๒. ในช่วงหน้าแล้งมีปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
 ๓. มีการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 ๔. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการบริหารจัดการทางด้านตลาด 
 ๕. แรงงานในพ้ืนที่ขาดทักษะฝีมือในการท างานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๖. การด าเนินการตามแผนมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 
 7. การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารแต่ละคณะ 
 

โอกาส  (Opportunities : O) 
 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 ๓. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 ๔. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

๕. การส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีอินเตอร์เน็ตต าบลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และเป็นแหล่งความรู้ 
 ๖. มีการสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณะสุขในการป้องกันโรค 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T) 
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๒. แรงงานต่างด้าวที่อพยพมาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงวิถี 



ชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
 ๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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 ๔. มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาโรคเอดส์ 
 ๕. ผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (FTA) และการค้า (WTO) ของจีน ส่งผลกระทบต่อพืช
เศรษฐกิจโดยเฉพาะหอมแดงและกระเทียม 
 ๖. มีการขยายตัวของการปลูกล าไยไปหลายจังหวัด ท าให้มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น 
 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้  ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลเหมืองจี้สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1.โครงสร้างพื้นฐาน -มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล 
อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 

- เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ 
ครอบคลุมทั่วถึง 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เป็นต าบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
-มีทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหาร
ส าหรับราษฎร 

-ขาดระบบการบริหารจัดการ/การจัดสรรน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงในฤดูแล้ง 
-จิตส านึกของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-มีปัญหาพ้ืนที่ท ากิน เนื่องจากมีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรน้อยและน้ าเพ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอ 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

-เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กระเทียม หอมแดงและล าไย 
-มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและ
ผลไม้ในพ้ืนที่ 
 
-ประชากรมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมา 

- ผลผลิตกระเทียม หอมแดงและล าไยขาด
การบริหารจัดการทางการตลาด 
- ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือให้มี
อ านาจในการต่อรองราคาผลผลิต 
 
-ประชาชนท าการเกษตรโดยการพ่ึงพา
สารเคมีมากเกินไปเป็นการเน้นท าผลผลิตและ



 
 
 
 
 

ช้านาน 
-มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
-มีการจัดท าอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน 
 

ไม่ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตแบบยั่งยืน 

4.ด้านสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และ
การศึกษา 

-มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 
-มีความสามารถด้านหัตถกรรม
แกะสลัก 
-เป็นต าบลที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่
โดดเด่น 

-คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจและไม่สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
-ประชาชนขาดโอกาสในการรับข่าวสารข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunity) ข้อจ ากัด(Threat) 
1.นโยบายของรัฐ -นโยบายเศรษฐกิจกระจายรายได้ท่ี

เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้ง
ระบบ มีนโยบายสร้างรายได้จากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน 2 
เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร 
มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จะ
พัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ  
  

 

2.ด้านเศรษฐกิจ -ผลผลิตล าไยมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม
มากสามรถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและขยายตลาดมากขึ้น 
-มีตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆและ
ต่างประเทศ 
-โอกาสในการปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยีใหม่ 
-เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็นโอกาส
ในการขนส่งผลผลิตและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

-ผลิตภัณฑ์สารเคมี  ปุ๋ยบ ารุงพืชมีราคาสูง 
-มีการขยายเขตพ้ืนที่การปลูกล าไยในหลายๆ
พ้ืนที่ของจังหวัดท าให้มีคู่แข่งทางการค้า 
-ผลกระทบจากการใช้สารเคมีมากท าให้
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
 

3.ด้านการสาธารณสุข
และการศึกษา 
 

-มีการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดให้มี
โครงการอินเตอร์เน็ทต าบลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการเรียนรู้ 
 

-ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
-มีประชาชนวัยสูงอายุมากซึ่งเป็นข้อจ ากัด
ด้านการพัฒนา 
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๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจีจ้ะด าเนินการ 
 
 
 เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

ภารกิจหลัก มีดังนี้ 
         1.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  2.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
  3.  จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  4.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  5.  จัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
  6.  จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
    7.  จัดให้มีและบ ารุงที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บป่วย 

8. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
9. การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล   และน้ าเสีย 
10. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
11. ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค 
14. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปการ 
15. การดูแลและควบคุมอาคารและการก่อสร้างอาคาร 
16. การจัดให้มีและควบคุมดูแลตลาด 
17. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสุสานหรือฌาปนสถาน 
18. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ 
19. การจัดให้มีและส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษาทุกระดับ 
20. การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการสาธารณสุข การอนามัย  ครอบครัว และการ

รักษาพยาบาล 
21. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา 
22. การควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
23. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และผู้ด้อยโอกาส 
24. การจัดให้มีตลอดจนส่งเสริมการสงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
25. การจัดให้มีและส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 



26. การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้
เครื่องมือในการดับเพลิงเบื้องต้น 

27. การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด 
28. การสนับสนุนและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
29. การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ส าหรับการประกอบอาชีพของราษฎร 
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30. การสนับสนุนการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

31. การสนับสนุนและส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

32. การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  
และสืบทอดต่อไป 

33. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการบริหารงานแก่ประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

34. การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชน 
ภารกิจรอง 

  1.  จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  2.  จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

3. การสังคมสงเคราะห์ 
4. การจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
5. ส่งเสริมการกีฬา 
6. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
7. การผังเมือง 
8. การจัดท าและควบคุมให้มีระบบการผังเมือง 
9. การจัดการและควบคุมดูแลที่อยู่อาศัยของราษฎร 
10. การสนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
11. การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส าหรับการเฝ้า

ระวังสาธารณภัยในเขตเทศบาล 
12. การสนับสนุนเทศพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเทศบาล 
13. การควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ได้แก่ ส านัก 
ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 32  อัตรา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมาก  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในเทศบาลข้างเคียง
ที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ยังไม่
มีความเหมาะสม ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

อปท. 
ก าหนดส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2560 

พนักงาน
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า  
(คน) 

พนักงาน
จ้าง  
(คน) 

รวมกรอบ
อัตราก าลัง  

1 ทต. เหมืองจี้ 6 59,010,800.- 22 1 9 32 
2 ทต. ต้นธง 7 63,000,000.- 48 2 9 59 
3 ทต. เวียงยอง 5 52,288,980.- 33 3 12 48 
4 ทต. บ้านแป้น 7 58,000,000.- 54 4 3 61 
5 ทต. ริมปิง 7 55,344,980.- 32 9 14 55 

 
 ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ให้เหมาะสม จึงต้องมีความจ าเป็น
ขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ต่อไป 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ดังกล่าว เทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีภารกิจ อ านาจ
หน้าที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 
8.1  การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดเทศบาล) 
2.ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  
(หัวหน้าส านักปลัด)  
   2.1  ฝ่ายอ านวยการ 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) 
         - งานธุรการ 
         - งานการเจ้าหน้าที่ 
         - งานแผนและงบประมาณ 
         - งานประชาสัมพันธ์ 
   2.2  ฝ่ายปกครอง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง) 
         - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
         - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานกฎหมายและคดี 
         - งานเกษตร 
3.  กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  

1. ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดเทศบาล) 
2.ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  
(หัวหน้าส านักปลัด)  
   2.1  ฝ่ายอ านวยการ 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) 
         - งานธุรการ 
         - งานการเจ้าหน้าที่ 
         - งานแผนและงบประมาณ 
         - งานประชาสัมพันธ์ 
   2.2  ฝ่ายปกครอง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง) 
         - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
         - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานกฎหมายและคดี 
         - งานเกษตร 
3.  กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  

 



   3.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)  
         - งานการเงินและบัญชี 
 

   3.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)  
         - งานการเงินและบัญชี 
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         - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         - งานธุรการ 
  3.2  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)  
         - งานพัฒนารายได้ 
         - งานแผนที่ภาษ ี
         - งานทะเบียนพาณิชย์ 
4. กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  
    4.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)  
         - งานวิศวกรรม  
         - งานผังเมือง 
         - งานธุรการ 
    4.2  ฝ่ายการโยธา 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา)  
         - งานสาธารณูปโภค 
         - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

5. กองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา)  
    5.1   ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)  
           - งานบริหารการศึกษา 
           - งานพัฒนาการศึกษา 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 

         - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         - งานธุรการ 
  3.2  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)  
         - งานพัฒนารายได้ 
         - งานแผนที่ภาษ ี
         - งานทะเบียนพาณิชย์ 
4. กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  
    4.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)  
         - งานวิศวกรรม  
         - งานผังเมือง 
         - งานธุรการ 
    4.2  ฝ่ายการโยธา 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา)  
         - งานสาธารณูปโภค 
         - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

5. กองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา)  
    5.1   ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)  
           - งานบริหารการศึกษา 
           - งานพัฒนาการศึกษา 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 

 



           - งานธุรการ 
          - งานส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
           - งานกิจการศาสนา 
           - งานกีฬาและนันทนาการ     

           - งานธุรการ 
          - งานส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
           - งานกิจการศาสนา 
           - งานกีฬาและนันทนาการ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  

 6.   กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม)  
    6.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)  
          - งานสังคมสงเคราะห์ 
          - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
          - งานพัฒนาชุมชน 
          - งานธุรการ 
 

7.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
    7.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
บริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)  
          - งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
          - งานวางแผนสาธารณสุข 
          - งานธุรการ 
          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
          - งานส่งเสริมสุขภาพ 
          - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 

8.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  8.1   งานตรวจสอบภายใน 
 

  

 6.   กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม)  
    6.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)  
          - งานสังคมสงเคราะห์ 
          - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
          - งานพัฒนาชุมชน 
          - งานธุรการ 
 

7.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
    7.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
บริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)  
          - งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
          - งานวางแผนสาธารณสุข 
          - งานธุรการ 
          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
          - งานส่งเสริมสุขภาพ 
          - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 

8.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  8.1   งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 
 จากการที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้    ก าหนดภารกิจในด้านต่าง ๆ และก าหนดต าแหน่งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน ดังนี้  
 8.2.1  ปลัดเทศบาลต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 8.2.2  ส านักปลัดเทศบาล   เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                    จ าเป็นต้องใช้บุคลากร  ได้แก่ 
   1.  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   2.  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   3.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   4.  นิติกร  

5.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 คน 
6.  นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 คน 
7.  นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  2  คน 
8.  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 คน 
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 คน 

ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน 
 1.  นักจัดการงานทั่วไป    1  คน 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2   คน 
   1.  ผู้ชว่ยนักประชาสัมพันธ์   1  คน 
   2.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   8  คน 
   1.  คนงานทั่วไป       8  คน 
 8.2.3   กองคลัง  เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจ าเป็นต้อง 
                     ใช้บุคลากร  ได้แก่ 

1.  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
3.  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
4.  นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 คน 
5.  นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1 คน 
6.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 คน 



7.  นักวิชาการจัดเก็บรายได ้  จ านวน 1 คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1   คน 
   1.  ผู้ชว่ยนักวิชาการพัสดุ   1  คน 
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8.2.4 กองช่าง   เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจ าเป็นต้อง 
          ใช้บุคลากร  ได้แก่ 

1.  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2.  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3.  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
4.  นายช่างโยธา  จ านวน 1 คน 
5.  นายช่างไฟฟ้า   จ านวน 1 คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1   คน 
  1.  ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า   1   คน 

พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  คน 
   1.  คนงานทั่วไป      1  คน 

8.2.5   กองการศึกษา  เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           จ าเป็นต้องใช้บุคลากร  ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
3. นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 คน 
4. คร ู  จ านวน 1 คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4  คน 
 1.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  4  คน 
 

8.2.6 กองสวัสดิการสังคม  เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          จ าเป็นต้องใช้บุคลากร  ได้แก่    

1.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
2.  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

   3.  นักพัฒนาชุมชน จ านวน 2 คน 
  พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  คน 
   1.  คนงานทั่วไป      1  คน 
 

8.2.7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้การบริหารงานด้านบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจ าเป็นต้องใช้บุคลากร  ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น) 

   2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 



   3.  นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
   4.  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 คน 
 

            8.2.8  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  จ าเป็นต้องก าหนดบุคลากร ได้แก่ 
                               1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ านวน 1  คน 
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หมายเหตุ  
(1)  รายจ่ายจริง 
(2)  คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ า+ขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่เพ่ิมข้ึนหารด้วย 2 คูณด้วย 12) + ขั้น
เงินเดือนคนเดิมที่เพ่ิมขึ้น 
(3)  ภาระค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา + (2) 
(4)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
(5)  คิดจาก (4) คูณด้วย 20% 
(6)  คิดจาก (4)+(5)  
(7)  คิดจาก (6) หารด้วยจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นคูณด้วย 100 
ประมาณการปี 2561 คือ 61,961,340 
ประมาณการปี 2562 คือ 65,059,407 
ประมาณการปี 2563 คือ 68,312,377 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี              
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลเหมืองจี้ต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลเหมืองจี้จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เทศบาลเป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถ  เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม   ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. เทศบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิง
รุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาส
ตอบโจทย์การท างานร่วมกัน เทศบาลต าบลเหมืองจี้ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   WIFI ฟรี  รวมถึง
เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นเทศบาลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน  



 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลเหมืองจี้ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ 
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ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลต าบลเหมืองจี้เห็นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบ
กับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองคก์รและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การท างานเป็นทีม 
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13.  แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเหมอืงจี้ 
 

  ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ก็คือ  
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุล
ระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในการทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ ดังนี้ 

(1)  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุ กต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลาการให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่  การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลง ลดความซ้ าซ้อน
ของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 



 
 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
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14. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้ด าเนินการประกาศก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ
พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไป   ดังนี้ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
- พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
- พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูน 
   ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน 
   ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น 
   ส าคัญ 
- พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์อย่าง 
   เต็มที ่
- พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวัง 
   มิให้เสียหาย สิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินตนเอง 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
- พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
   ร่วมกัน 
- พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ 
   สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง 
   ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
- พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีใน 
   บรรดาผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
- พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

4. จรรยาบรรณต่อประชาชน 
- พึงบริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ 
    มีน้ าใจ กริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน เมื่อเรื่องใดไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนที่ 
    จะปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจ 
    หน้าที่นั้นต่อไป 



- พึงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
- พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวินัยที่ 

วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับ 
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
 
 
                                        ****************************** 


