แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา

คำนำ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการ
สนองความต้องการของประซาซนและแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการงานสาธารณะของเทศบาล ซึ่งทำให้มี
ภารกิจในการบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ตามพระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๒ และพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้!ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังนั้น การจัดสรรพนักงานเทศบาลในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ขณะเดียวก้นต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายต้าน
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลโนนสูง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๓) จึงไต้
จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราขสีมา ต่อไป

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนอัตรากำลัง ๓ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล

๑

๒. วัตถุประสงค์

๑

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๒

๔. สภาพปีญหา ความต้องการของประขาซนในเขตพี้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง

๔

๔. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๘

๖. ภารกิจหลัก ภารกิจรอง

๒๗

๗. สรุปปีญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล

๒๘

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราซการ

๒๙

๘.๑ โครงสร้าง

๒๙

๘.๒ การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

๓๖

๙. ภาระค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยซน์ตอบแทนอื่น

๔๔

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราซการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๔๔

๑๑. บัญขีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราขการ

๖๔

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๗๗

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล

๗๗

ภาคผนวก
- ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใข้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ๒๔๖๓ ของเทศบาลตำบลโนนสูง
- ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการของเทศบาลตำบลโนนสูง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๓)
- รายงานการประขุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- การวิเคราะห์ค่างาน

๑. หลักการและเหๆผล

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราซการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทังภาระค่าใช้จ่ายต้านบุคคลของ
เทศบาล โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังชองข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด

๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ไต้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้
เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไต้กำหนดให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความ
ต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคนการจัดกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสูง จึงไต้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ขึ้น

๒. วัตฤประลงค์
๒.๑.เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง

มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซํ้าซ้อน

๒.๒.เพื่อ ให้เทศบาลตำบลโนนสูง มีก ารกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญ ญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญ ญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม,
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลเกิด ประโยชน์ต ่อ ประชาซน เกิด ผลลัม ฤทธต่อ ภารกิจ ตามอำนาจหน้า ที่ มีป ระสิท ธิภ าพมีค วามคุ้ม ค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ใม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนไต้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในต้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด

-๒๓.

กรอบแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ จ
๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดซอบ‘ของเทศบาลตำบลโนนสูง ตามพระราชบัญญ้ตเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำ๓ อ แผนพัฒนา
จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพป๋ญหาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้การตำเนินการ
ของเทศบาลตำบลโนนสูงบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จำเปีนต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป๋าหมายการตำเนินการ โดยมุมมองที่ทำอยู่ในป๋จจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปีจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรร
กำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต

๓.๒ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้สามารถแกัปีญหาของเทศบาลตำบลโนนสูง ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน: รน(ว[วIV (วโ65รนโ6 เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเช้า
มาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตำแหน่งในสาย
งานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพ
ชองงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง

๓.๓.๑

การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานในแต่ละ

ประ๓ ท เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓.๓.๒ การจัดสรรประ๓ ทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ช้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประ๓ ทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังช้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในป็จจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายต้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (ผอเ^ เวโ066รร) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในการภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นงานบาลลักษณะ เซ่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคต้านช่าง หรืองานบริการบางประ๓ ทไม,
สามารถกำหนดเวลามาตรฐานไต้ ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพิยงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ ((36๒1^/6 1๗0โการ*เอก) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนในภาคเอกซน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณ
งาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม' เพราะในบางครั้งอาจเป็นไป!ต้ว่างานที่
ปฏิบัติอยู่ในป๋จจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย

-๓-

๕

๓. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์‘ของแต่
ละส่วน,รา1
ซการและ'พันธกิจ,ขององค์กรมายึด'โยงอันจำนวนกรอบอัตรากำลัง'ที่ต้อง,1ข้สำหรับการสร้างผลลัพธ์,ที่'พึงป,ระสงค์ให้
ได้ตามเป๋า'หมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปีจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราซการและองค์กรอย่างสูงสุด

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสีย
หรือนำประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบรีหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเด็นนี้

๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เซ่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำให้เกิด
ตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไบ่ในส่วนราขการนั้น ซึ่งอาจ
มีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปีจจุบันของแต่ละส่วนราซการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราขการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปีจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จำนวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราขการ ทั่งนี้!ม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป
เป็นต้น
๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทำให้การกำหนด
กรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๗

การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน่าข้อมูล

ของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เซ่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลังของงานการ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีความที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานทีว่า
แนวโน้มของการใข้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนด
ตำแหน่งคล้ายคลึงกันใต้

๓.๘

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องลี่นมีแผนการพัฒนาข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้องไต้รับ

การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบอัตรากำลังเป็น
สำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราขการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็นระบบมากขึ้น

}

นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราขการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (8เฐ|า1 0เวร) มากกว่าการเพิ่ม/ลด
จำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเซ่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใข้จ่ายแล้วพบว่าการกำหนดกรอบตำแหน่งในประ๓ ททั่วไปอาจมี
ความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประ๓ ทวิขาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใข้ต้นทุนไม'แตกต่างกันมาก
รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราขการอื่นก็กำหนดตำแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตำแหน่งประ๓ ทวิขาการ โดยไม'ไต้เพิ่มจำนวน
ตำแหน่งของส่วนราซการเลย โดยสรุปอาจกล่าวไต้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (ฮ^ช!V© ^ลก ?๐\^6โ
?เลกก!ก? โโล๓ อพ/อโเ0 นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย

เหตุผลเซิง1วิ'ซาการสำหรับการ'วางแผนก,รอบอัตรากำลัง'ที่เหมาะสมตามภารกิจ'งาน‘ข,องIแต่'ละส่วนราซการ นอกจากบันการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราซการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ใปใข้ประโยซนํในเรื่องอืน เข้,น
- การใข้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตรากำลัง
ระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทำกระบวนการจริง (ผ อ ^ เวโ006รร) จะทำให้!ด้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไนํ!ข้วัดประสิทธิภาพใน
การทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในรหะยะยาวส่วนราขการสามารถนำผลการจัดทำกระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ

โ00655 ^6-6ก3เก66โ) อันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยขนํในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

๔- สภาพใๆญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตำบลโนนสูง มีพื้นที่ ๑๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๑๓ ขุมขน คือ

ซื่อขุมซน

ลำดับที่

พื้นที่ขุมซน(ตร.ม)

๑

ขุมซนโนนหมัน

๑,๐๗๖,๙๖๙.๐๐

๒

ขุมขนโนนสูง

๑,๗๙๗,๒๖๙.๐๐

๓

ขุมซนโนนตาอ-โนนระเวียง

๘๔๙,๖๖๙.๒๐

๔

ขุมซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบุรณ์

๙๘๙,๒๖๙.๐๐

๙

ขุมซนแสนสุข

๙๐๒,๒๖๙.๐๐

๖

ขุมซนบ้านเพิ่ม

๙๘๖,๐๒๙.๒๐

๗

ขุมซนบัว ๑

๗๘๙,๐๖๙.๒๐

๘

ขุมซนบัว ๒

๗๙๗,๓๐๙.๒๐

๙

ขุมซนบัว ๓

๑,๐๐๒,๖๖๙.๐๐
๘๓๗,๒๖๙.๒๐

๑๐

ขุมซนกระพี้ - ตลาดเก่า

๑๑

ขุมซนศาลตาป

๑,๐๓๔,๒๖๙.๐๐

๑๒

ขุมซนสวนผัก

๑,๐๘๒,๒๖๙.๐๐

๑๓

ขุมซนตลาดใหม่

รวม

๘๙๗,๑๖๙.๒๐

๑๒.๙๙ ตร.กม.

จำนวนประซากร
ประซากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๙,๘๔๓ คน แยกเป็น ซาย จำนวน ๔,๗๓๙ คน หญิง ๔,๑๐๔ คน
ที่มา งานทะเบียนราษฎร์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา

เพศ

ประชากร
ช่วงอายุ

ขาย

หญิง

ตํ่ากว่า ๑๐ ปี

๖๑๘

๔๒๗

๑๐ - ๒๐ ปี

๗๗๔

๖๖๔

๒๑ - ๓๐ ป

๗๐๓

๓๑ - ๔๐ ปี

๗๘๑

๗๘๐

๔๑ - ๔๐ ปี

๗๔๙

๘๓๖

๔๑ - ๖๐ ปี

๔๘๒

๗๓๓

๖๑ - ๗๐ ปี

๓๗๐

๔๔๘

๗๐ ปี ขึ้นไป

๒๗๒

๔๐๓

รวม

๔,๗๓๙

๔,๑๐๔

รวมทั้งสิ้น

๙,๘๔๓

การลาซา.รณสุ.ซ
๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง
๔.๒ สถานผดุงครรภ์ (คลินิก) จำนวน ๓ แห่ง
๒) โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง คือ โรงพยาบาลโนนสูง จำนวน ๑ แห่ง
ลำนํ้าที่สำคัญ
เทศบาลตำบลโนนสูง มีลำนํ้าที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำเขียงไกร และลำตะกุดซึ่งแยกมาจากลำเขียงไกร
แหล่งนํ้า
๑) สระนํ้าสาธารณะ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่
๑.๑ สระหนองใหญ่ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๒ สระบัว คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๓ สระหนองกลด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๔ สระวัดร้าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.

๑.๔ สระโนนนา คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๖ สระตะกุด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.

- ๖๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๒.๑ ลำเขียงไกร
๒.๒ ลำเหมืองส่งนํ้าสาธารณะ

นํ้าท่วม
๑) พื้นที่นํ้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๒) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าท่วมขังนานที่สุด ๓๐ วัน ประมาณ1ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน

นํ้าเสี!!
๑) ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดภายในเขตเทศบาล ประมาณ ๑,๕๔๙ ลบ.ม.ต่อวัน
๒) เทศบาลมีบ่อ'นํ้าเสีย ๑ แห่ง หลังวัดโนนหมัน

ข้อมูลการจัดการมูลฝอย
๑) อัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ ๖ ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะได้เพียงพอ
๒) กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝืงกลบ
๓) รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอย/กำจัดมูลฝอยที่ใข้งานอยู่ในบีจจุบัน

ประเภทรถ

ขนาดความจุ

ที่

ทะเบียนรถ

๑

ฆก.๙๔๔๗ นม

รถยนต์เอนกประสงค์(๔ ล้อ) (ใข้งานเฉพาะกิจ)

๒

๑ต-๘๐๑๐ นม

รถตักหน้าขุดหลัง (ฝืงกลบขยะ)

๓

๘๓-๙๖๖๗ นม

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

๔

๘๓-๙๖๗๖ นม

รถยนต์บรรทุกกระบะตัมพ์(ใข้งานเฉพาะกิจ)

๓ ลม.ม.

๔

๘๓-๘๒๔๑ นม

รถยนต์บรรทุกขยะแบบปีคอัพ

๓ ลม.ม.

๖

๘๔-๖๙๖๖ นม

รถบรรทุกขยะแบบเปีดข้างเทท้าย

๙ ลม.ม.

๓ ลม.ม.
๑๐ ลม.ม.

๔) สถานที่กำจัดมูลฝอยตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดโนนแต้ว ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ ..... -....... งาน ๔๘ ตารางวา
ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณรอบเป็นพื้นที่ป่าเริ่มใข้งานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๙ และ
คาดว่าจะสามารถรองรับประมาณมูลฝอยได้จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๐
๔) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินลำหรับกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณบ้านลี่เหลี่ยมตำบลใหม่ เทศบาลจัดซื้อเอง
เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท
๖) ที่ดินลำรองที่เตรียมไว้ลำหรับกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคตมี ๑ แห่ง คือ บริเวณบ้านดอนท้าว ตำบลเมือง
ปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราขสีมา ขนาดพื้นที่ ๔๔ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ห่างจากเขต
เทศบาลประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๔๓๙

การพาณิชยกรรมและบูรการ
๑) สถานประกอบูการด้านพาณิชยกรรม
๑.๑ สถานที่จำหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ แห่ง
๑.๒ ป๊มหลอด จำนวน ๒ แห่ง
๑.๓ ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง
๑.๔ แผงลอยในตลาดสด จำนวน ๑๗๒ แผง
๑.๔ ร้านขายของชำ จำนวน ๘๔ ร้าน

๒) สถานประกอบูการเทศพาณิชย์

สถานธนานุบูาล จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานธนานุบูาลเทศบูาลต0าบูลโนนสูงจัดตั้งชื้นเพื่อข่วยเหลือคนยากจน
ขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ โดยไม่ต้องไปกเงินจากเอกขนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าและช่วยเหลือให้ประชาชนมี
เงินทุนหมุน เวียนนำใปบูรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินทุนไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้ การรับู
จำนำสิ่งของ / ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บูาท มีเจ้าหน้าที่ให้บูรืการ ๔ คน แน่งเป็น หญิง ๓ คน
ขาย ๒ คน

๓) สถาน,ประกอบูการด้าน,บูรการ
๓.๑ ธนาคาร จำนวน ๔ แห่ง
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงศรือยุธยา จำกัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

๓.๒ สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน ๒๐ ร้าน
๓.๓ ร้านเสริมสวย จำนวน ๓๐ ร้าน
๓ .

๔ ซ่อมรถยนต7 เครื่องยนต์ จำนวน ๑๔ ร้าน

๓.๔ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ร้าน

๔) การอุตสาหกรรม ประกอบูด้วย
๔.๑ โรงสีขนาดกลาง จำนวน ๔ โรง
๔.๒ อุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน ๒ แห่ง
๔.๓ โรงกลึง จำนวน ๑ โรง

๔) การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ต่าง

ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบูาล คือ วัดบัว ภายในวัดมีพระ

อุโ บูส ถที่ส วยงาม และพิพ ิธ ภัณ ฑ์จ ัด แสดงโบราณวัต ถุข องวัด ที่ส ะสมไว้ และนอกจากบี้ย ัง มีอ ่า งเก็บ นํ้า สวนผัก
สวนสาธารณะหนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประขาซน ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง

-๘-

สภาพสังคม
๑) ศาสนา ประซาขนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน คือ วัด ๔แห่ง
๑.๑ วัดโนนแต้ว

ตั้งอยู่ที่ซุมซนโนนนา - โนนสมบูรณ์ - ดอนแต้ว

๑.๒ วัดบัว

ตั้งอยู่ที่ซุมซนบัว ๓

๑.๓ วัดใหม่สุนทร

ตั้งอยู่ที่ซุมซนศาลตาปู

๑.๔ วัดโนนหมัน

ตั้งอยู่ที่ซุมซนโนนหมัน

๒) วัฒนธรรม มีประเพณีซองท้องถินที่สำคัญ คือ
๒.๑ ประเพณีสงกรานต์
๒.๒ ประเพณีแห่เทียนพรรษา
๒.๓ ประเพณีลอยกระทง
๒.๔ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
๓) การศึกษา พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย
๓.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
๓.๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)
๓.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๓.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

๕

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)
๓.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๓.

๗ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๓.๘ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๓.๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๔) กีฬา มันทนาการ / พักผ่อน
๔.๑ สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง คือ สวนสาธารณะโนนนา
๔.๒ สวนสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง
- สวนสาธารณะหนองกลด พื้นที่สวนสาธารณะ ๒๗,๒๐๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะโนนนา พื้นที่สวนสาธารณะ ๑๗,๑๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะสระบัว พื้นที่สวนสาธารณะ ๘,๓๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่สวนสาธารณะ ๓,๓๐๐ ตร.ม.

ความปลอดภัยในซีวิคและทรัพย์สิน
ในพื้น ที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีส ถานีต ำรวจ ๑ แห่ง คือ สถานีต ำรวจภูธ รโนนสูง ตั้ง อยู่ต รงข้า ม
หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

- ๙-

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารญปโภค
การคมนาคมและขนส่ง
- ทางรถไฟ มีทางรถไฟรางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายนครราซสีมา-หนองคาย) ผ่านอำเภอโนนสูง
- ทางรถยนต์
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (สายนครราซสีมา - หนองคาย) เป็นถนนลาดยางสภาพดีมาก เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ เลนส์ (ถนนมิตรภาพ) วิ่งผ่านพื้นที่ตำบลโตนด ตำบลดอนหวาย ตำบลบิง ตำบลดอน
ชมพู และตำบลธารปราสาท
๒) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ (สายโนนสูง - ขามสะแกแสง) เป็นถนนลาดยางอย่างดี มีระยะทาง
๒๑ กิโลเมตร ผ่านตำบลดอนหวาย ตำบลใหม่ ตำบลโนนสูง ตำบลลำคอหงส์ ตำบลขามเฒ่า และเข้าเขตอำเภอขาม
สะแกแสง
๓) ถนน

รพข. ที่ใ ข้เป็น เส้น ทางคมนาคมติด ต่อ ระหว่างอำเภอโนนสูงกับ ตำบล

หมู่บ ้านต่าง ๆ เป็น

ถนนลาดยางและถนนลูกรัง ใข้สัญจร'ได้ดี
การไฟฟ้า มี ๑ แห่ง คือการไฟฟ้าอำเภอโนนสูงให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็น
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประขาซน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ครอบคลุม
ถนน ๑๗ สาย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง
การประปา มีประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ๑ แห่ง
การสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์ ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอโนนสูง

การบ้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๑) ข้อมลรถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนํ้า ประกอบด้วย
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

๑

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (๖๓-๘๒๑๖)

๑ คัน

๒

รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงยี่ห้อนืสลัน ๔ ล้อ

๑ ดัน

๓

รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิซิ (พ.๑๙๒๔)

๑ คัน

๔

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (ผม.๘๓๔๑)

๑ คัน

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิซิ (๘๔-๖๖๔๐)

๑ คัน

๖

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิขิ (ผท.๙๖๓๑)

๑ คัน

๗

รถยนต์เอนกประสงค์ ๔ ล้อ (ผบ.๔๐๙)

๑ คัน

๕

๒) เครื่องสูบนํ้า
- ขนาด ๓ - ๔ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง
- ขนาด ๔ - ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
- ชนิดหาบหาม จำนวน ๔ เครื่อง
๓) ท่อธารประปาดับเพลิง จำนวน ๒๕ จุด
๔) เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น จำนวน ๑๐๖ ลัง

- ๑๐ -

๕) พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย
- เจ้าพนักงานฟ้องกันๆ จำนวน ๕คน
- ลูกจ้างประจำ

จำนวน ๒ คน

- พนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน ๑๐ คน

๖) อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๒๐๐ คน

สภาพปีญหา
๑. ปีญหาด้านแหล่งนํ้า
๑.๑ ปิญหา6ขาดการดูแลรักษาด้นนํ้าลำธาร

๑.๒ ฟ้ญหาขาดแหล่งกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร
๑.๓ ฟ้ญหาแหล่งนํ้าฃนาดใหญ่
๑.๔ ฟ้ญ'หา'โม'มี•ชล,ประทาน ไม่มีฝาย ใม่มีทำนบกั้นนํ้า
๒- ฟ้ญหาด้านสังคม
๒.๑ ฟ้ญหาด้านยาเสพติด ซึ่งบางแห่งมีการเสพและจำหน่ายยาเสพติด
๒.๒ ปิญหาการไม่มีงานทำในวัยแรงงาน ( ๑ ๘ - ๖๐ ปี)
๒.๓ ปีญหาความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน
๒ .๔ ฟ้ญหาการขาดการส่งเสริมและฟินฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

.๕ปีญหาขาดความสามัคคีในขุมขน

๒

๒.๖ ฟ้ญหาไม'มีการส่งเสริมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
๒.๗ ฟ้ญหาเยาวขนขาดการส่งเสริมและการดูแลที่ดี

๓.

ฟ้ญหาด้านเครษฐกิจ
๓ .

๑ ประขาขนส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่า

๓.๒ ฟ้ญหาการว่างงานในข่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
๓.๓ ฟ้ญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ

๓.๔ ฟ้ญหาไม่มีการส่งเสริมการลงทุน

๕

๓. ฟ้ญหาไม่มีตลาดกลาง
๓.๖ ปิญหาไม'มีแหล่งเงินทุนภายในตำบล
๓.๗ ฟ้ญหาศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรไม่มีศักยภาพ

๓.๘ ฟ้ญหาไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการ
๓ .

๙ ปิญหาไม'มีการส่งเสริมให้ใข้แหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดด้นทุนการผลิต

๓.๑๐ ประซาขนบางกลุ่มไม่มีที่ดินทำกิน
๓.๑๑ ฟ้ญหารายได้จากผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า เนื่องจากด้นทุนการผลิตสูง

- (5)6) ๔. จญ'หาด้านสาธารพสุ'ข
๔.๑ บีญหาขาดหน่วยงานทางแพทย์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๔.๒ บีญหาขาดการอบรมการฟ้องกันโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ
๔.๓ บีญหาขาดหลักประกันสุขภาพ
๔.๔ บีญหาขาดศูนย์ออกกำลังกาย
๔.๔ บีญหาขาดหน่วยงานดูแลเรื่องยาเสพติด
๔.๖ บีญหาประซาขนไมให้ความร่วมมือและขาดจิตสำนึกในการฟ้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง
๔. ฟ้ญหาการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม
๔.๑ ปิญหาในต้านจัดการเรียนการสอน บูรพาการกับการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๒ ปึญหาในด้านการจัดการศึกษาไม่มืความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๔๓ ฟ้ญหาครูและบุคลากรจะต้องพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
๔ ๔ ฟ้ญหาจะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๖•ฟ้ญหาด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ฟ้ญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและขุมขน
๖.๒ ฟ้ญหากำจัดมูลฝอยรวมสิ่งปฏิกูล และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำ๓ อ
๖.๓ฟ้ญหากำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียในขุมขนและท้องถิ่น
๖.๔ ปีญหาการจัดการ การบำรุงรักษา และการเพื่มพื้นที่ปาไม้ การใช้ประโยขน์จากปาไม้ที่ดิน
๖ .๔ ปิญหาประซาขนในท้องถิ่นไม่มืความรู้ความเช้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการด้นหาสิ่งต่าง ๆ
ในท้องถิ่น
๖.๖ ปิญหาขาดการเผยแพร่/ประซาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมซาติทั้งระดับซาติและสากล
๗- ฟ้^.หา■ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๗.๑ ปิญหาการบำรุงรักษาทางบก และ'ทาง'ระบาย'นํ้า ในเขตขุมขนและท้องถิ่น
๗.๒ ปีญหาการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๗.๓ ฟ้ญหาการบำรุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เขื่อมต่อระหว่าง อปท.
๗.๔ปิญหาการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๗.๔ ปิญหาการจัดทำผังเมืองรวม
๘. ฟ้ญหาด้านการเมืองการบริหาร
๘.๑ ฟ้ญหาผู้บริหารและสมาซิกสภายังขาดความรู้ความเช้าใจต้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๘.๒ บีญหาขาดการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต้านการปฏิบัติงาน
๘.๓ บีญหาการให้บริการประซาขนยังไม่ทั่วถึง และครอบคลุมทุกต้าน
๘.๔บีญหาประขาขนไม่มืความรู้และเช้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

.๕ปิญหาการจัดเก็บรายได้ยังไม่มีศักยภาพ

๘

๘.๖ ฟ้ญหาความต้องการของประขาขนในท้องถิ่นมีมากเกินกำลังความสามารถในด้านการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากร

๙.๑ ปิญหาขาดการประสานแผนงานจากหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอื่นข้างเคียง
๙.๒ ฟ้ญหาหน่วยงานอื่นของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏินัติงานของท้องถิ่น

ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านแหล่งนํ้า
๑.๑ ดำเนินการส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน

๑.๒ ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นนํ้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งนํ้า และกระจายการใข้ประโยชน์

๑.๓ ก่อสร้างระบบแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
๑.๔ พัฒนาลุ่มนํ้า
๒. ด้านสังคม
๒.๑ มีการจัดการศึกษา
๒.๒ ล่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนา
วัฒนาธรรมท้องถิ่น
๒.๓ ล่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางภายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๒.๔ ล่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมีออาชีพ
๒.๕พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๖ สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๗ มีการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
แเVจัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
๒.๘ สนับสนุนล่งเสริมความเป็นเลิศด้านกิหา กีฬาแห่ง'ซาติ และการสนับสนุนล่งเสริมกีฬานานาชาติ
๒.๙ ป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า
๒.๑๐ การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการฟ้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม'ติดต่อ การทึ๋เนฟูสุขภาพของประซาซน
๒.๑๑ รณรงค์และประขาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประขาขนท้องถิ่น
๒.๑๒ สนับสนุนและล่งเสริมให้ประขาขนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
๓. ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ล่งเสริมกิจการพาณิขย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิขย์
๓.๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราซดำริ

๓.๓ ล่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าขุมขน/ตลาดขุมซน/ร้านค้าขุมขน

๓.๔ สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้า1ขุม1ซน

- 6)๓—
๓.๔ เสริมสร้างภูมิปีญญาท้องถิ่น
๓ .

๖ ให้มิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

๓.๗ การสร้างเครือข่ายสินค้าซุมซน/คุนย์ประสานสิค้าซุมฃน
๓.๘ พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเซิงพาณิชย์อเลคทรอนิคส์

๓.

๙ พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

๔. ค้านลาธารณสุข
๔.๑ ให้ความรู้ค้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปีองกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การท้นฟูสุขภาพของประขาขน
๔.๒ การปีองกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปีญหายาเสพติด
๔.๓ การรณรงค์และประซาสัมพันธ์เพือปลุกจิตสำนึกค้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาซนท้องถิ่น
๔.๔ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประขาขนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
๔. ค้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๔.๑ เทศบาลและชุมชนร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
๔.๒ ให้วัดเป็นแหล่งเรืยนรู้ทางค้านจริยธรรม
๔๓ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ภูมิปีญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ
๔.๔ เทศบาลให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งเด็กด้อยโอกาส
๔.๔ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่ราขการกำหนด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน
๔.๖ จัดตั้งคูนย์การเรียนรู้ชุมซน และห้องสมุดชุมชน
๔.๗ จัดตั้งศูนย์,พัฒนาเด็กเล็ก'ที่มิป'ระสิทธิภาพ
๔.๘ ส่งเสริมและสนับสนุน การขยายโอกาสของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
๖. ค้าน1ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
๖.๑ ชุมชนร่วมรักษาความสะอาด
๖.๒ ขยะอันตรายแลกแต้ม
๖.๓ การชุดบ่อผังกลบขยะ
๗. ค้านโครงสร้างพื้นฐาน
๗.๑ การก่อสร้าง และปรับปรุงถนน
๗.๒ การก่อสร้างท่อระบายนํ้า
๗.๓ การก่อสร้างรางระบายนํ้า
๗.๔ การปรับปรุงทางเท้า
๗.๔ การขยายเขตไฟฟ้า
๗.๖ การขยายเขตประปา

๘. ดานการเมองการบูรหาร
๘.๑ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประซาธิบ้!.ตย
๘.๒ รณรงค์ประซาสัมพันธ์ออกเสียงประซามติร่างรัฐธรรมนูญ
๘.๓ อบรมและทัคนศึกษาดูงานในประเทศซองผู้บริหาร คณะสมาซิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง
๘.๔ การจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล
๘.๔ การจัดทำแผนซุมซน
๘.๖ การ13กอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการซุมซนและทัศนศึกษาดูงาน
๘.๗ กิจกรรมพ่อตัวอย่าง
๘.๘ การสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๘.๙ การจัดหาครุภัณฑ์ สำนัก/กองต่าง ๆ ของเทศบาล
๘.๑๐ ออกหน่วยเทศบาลบริการเคลื่อนที่
๘.๑๑ ส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อให้สูงยิงขึ้น
๘.๑๒

ยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีอย่างมืคุณภาพ

๔. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ซองเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลโนนสูง มีภารกิจหน้าที่ตามพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไซเพิ่มเติม
พระราซบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น พ.ศ.๒๔๔๒ ยุทธศาสตร์
จังหวัดนครราซสีมา ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลโนนสูงโดยได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส ภัยคุกคามในการดำเนินการ
ตามภารกิจ
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- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
“วิสยั ทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน', (นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว ศูนย์กลาง เ.๐&ร& อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสำปะหลัง แคะพลังงาน
สำคัญชองประเทศและสร้างสังคมสิง่ แวดล้อมทีม่ คื ฌ
ุ ภาพใทัโคราชเป็นเมืองน่าอย่รองรับประชาคมอาเชียน)
เบ้าประสงค์รวม (6๐ลเร)
๑. เพื่อเพิ่มซีดความสามารถในการแข่งข้นทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิต
ทางเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ 0 70 ?
๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและคุณภาพซีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน
ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียม
ทุกกลุ่ม

๓. เพื่ออนุรักษ์พิ่นพ่ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขบ้ญหามลภาวะ
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

- ๑๕: -

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (โอ๐ช Vลแ6^)
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพซีวิตประซาซน
๓ .

พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวซองโลก
เป้าประสงค์เซิงยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น โ๐๐ป Vลแ©V
๒. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนซ่วยลดตันทุนการผลิต

๓. เพื่อเพิ่มรายไค้จากการท่องเที่ยวและจ้าหน่ายสินค้า 0 7 0 โ
แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาป้จจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (ค'๐ปบ๐* ๐เาล๓ เวเ๐ก) การคมนาคมขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
๒. เซื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ ร^โร และผู้บริโภค
ในอาเซียน

๓. แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดตันทุนการผลิต
๔. เพิมมูลค่าการท่องเทียวสีเขียวและ0 7 0

? กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (โ.V.)

ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพซีวิตประซาชน
เป้าประสงค์เซิงยุทธศาสตร์
๑. เพื่อแก้ไซป้ญหาความยากจน
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมืคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ

๓. ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
๔. สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน
๔. รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เซิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่ออนุรักษ์พื่นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหามลภาวะ

๓. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ

