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ค ำน ำ 
 

 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑-256๓)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร 
งานบุคคลของเทศบาลให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ึ ่ง
กฎหมายก าหนดไว้  และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย  เศรษฐกิจสังคม  และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา แผนอัตราก าลังระยะเวลา 3 ปี  (ปีงบประมาณ  25๖๑ -256๓) ของเทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา  จ งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนทางด้านบุคลากรและงบประมาณอันเป็นกลไกส าคัญใน 
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป 
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เร่ือง               หน้ำ 
 
1.  หลักการและเหตุผล         ๑ 
2.  วัตถุประสงค์          ๑-๒  
3.  กรอบแนวคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี      ๒-๔ 
4.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล    ๔-๕ 
5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล       ๕-๙ 
6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีเ่ทศบาลจะด าเนินการ     ๑๐-๑๑ 
7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  ๑๑-๑๒  
8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ       ๑๒-๑๕ 
9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น    ๑๖-๑๘  
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี    ๑๙-๒๔  
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  ๒๕-๒๖ 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล       ๒๗-๒๘  
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล     ๒๘-๒๙ 
 
ภำคผนวก 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒.  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ที่มีการลงมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี) 
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1.  หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี    
ส าหรับปีงบประมาณ  25๖๑ - 256๓  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด  
จ านวนเท่าใด ให้ค าน งถ งภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน  
ปริมาณของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.)จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล,อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จ งได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ  25๖๑ - 256๓ ข ้น        

2.  วัตถุประสงค ์

  2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  
ไม่ึ้ าึ้อน 
  2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
  2.3  เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
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  2.5  เพ่ือให้เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   

3.  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ึ ่งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา  บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถ งหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจ
ท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่ อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดอ่างทอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน :  Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค าน งถ ง 
   ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถ งต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศ กษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ 
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ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๓.๔  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จ งท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  ๓.๕  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พ งประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมาย ดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พ งประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูลจามความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็นดังนี ้
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจ าท าให้เกิดต าแหน่งงานข ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ึ ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน มี
ข้าราชการสูงอายุเป็นจ านวนมาก ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถ งการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสม
ข ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ึ ่งมุมมองต่าง 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข ้น 
  ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ 
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อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ึ ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ 
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ 
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคล งกันได้  
  ๓.๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก 
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                 

4.  สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน         
  เพ่ือที่จะให้มีการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ให้มีความครบถ้วน เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา  
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความต้องการของ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ โดยรวมสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดย  
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  4.1  สภำพปัญหำของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  
   4.1.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   -  การคมนาคมไม่เหมาะสม ถนนในหมู่บ้านช ารุดและไม่ได้มาตรฐาน   

  -  ปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากขาดระบบการระบายน้ าที่ดี  
 -  ปัญหาการขาดงบประมาณปรับปรุงบ งสาธารณะ  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
 -  ประชาชนยังมีไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน   

                             -  ไฟฟ้าทางสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
   -  ประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอและขาดคุณภาพที่ดีในการตอบสนองต่อประชาชน 
   -  โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ และโทรศัพท์ประจ าบ้านไม่มีให้ประชาชน 
   -  ขาดการวางระบบผังเมืองที่ดี 

         4.1.2 ด้ำนเศรษฐกิจ   
 -  ปัญหาความยากจนของราษฎรในต าบล  
 -  ปัญหาการว่างงานของประชากร 
 -  ปัญหาการขาดเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 -  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
 -  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 
 -  ขาดพ้ืนที่ส าหรับการท าเกษตรกรรม 

       4.1.3 ด้ำนสังคม 
   -  ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน   ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 -  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในต าบล 

   -  ปัญหาด้านการขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬา 
   -  ปัญหาด้านการสาธารณสุข  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
   -  ปัญหาด้านการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถมศ กษา 
   -  การขาดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนพิการ และผู้สูงอายุ 
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                        4.1.4 ด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร  
   -  การขาดความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง 
      การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   -  ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
      การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   -  ประชาชนไม่เข้ามามสี่วนร่วมในประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบล 

 -  ผู้น าท้องถิ่นขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและ ไม่เข้าใจในระบบงา 

   4.1.5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
         -  ประชาชนขาดจิตส าน กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
   -  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดการรณรงค์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน 
      อย่างต่อเนื่อง 
   -  ปัญหาขาดการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามกระบวนการในต าบล  
   -  ปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ก าจัดขยะในต าบล  

   ๔.๑.๖ ด้ำนกำรสำธำรณสุข  
   -  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย   
   -  ปัญหาการขาดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค    
   -  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด   
   -  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถ ง  
   -  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า  
   -  ปัญหาการขาดสถานที่ออกก าลังกาย  
   -  ปัญหาด้านการก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 

   ๔.๑.๗ ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   -  ปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศ กษาต่อของราษฎร  
   -  ปัญหาประชาชนได้รับการศ กษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
   -  ปัญหาขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศ กษา และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ  
   -  ปัญหาการไม่มีผู้สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
   -  ปัญหาการขาดแคลนห้องสมุดในเขตพ้ืนที่ 

๕.  ภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจะสมบูรณ์ได้     
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   
  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ 
ประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศ กษาแก่เด็กผู้ยากไร้และเด็กเรียนดี ส่วนด้าน 
การพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โดยส่วนรวม 
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  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย 
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล  ใช้เทคนิค SWOT เข้า 
มาช่วย  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม  
ภารกิจตามหลัก SWOT ดังนี้   

  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ (SWOT Analysis) ของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำได้ข้อมูล ดังนี้    
จุดแข็ง (Strengths : S)    
  ๑.  ประชาชนในพ้ืนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้ดี   
  ๒.  ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นอันจะ     
ส่งผลให้การบริหารงานของท้องถิ่นมีความโปร่งใส   
  ๓.  มีสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดขายในต าบลได้  
  ๔.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี  
  ๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่   
  ๖.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญของประชาชนในด้านการบริการเป็นอย่างดี   

จุดอ่อน (Weaknesses : W)    
  1.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร, ขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ 
ประกอบอาชีพ 
  2.  น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจ าทุกปี  
  ๓.  สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ  
  ๔.  งบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอในการพัฒนา  
  ๕.  การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งพอ    
  ๖.  ชุมชนมีปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ความเลื่อมล้ าในเรื่องรายได้   

โอกำส (Opportunities : O)   
  1.  รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยมีโครงการส าคัญ 
หลายโครงการ  เช่น  OTOP  กองทุนหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน การพักช าระหนี้เกษตรกร กลุ่มออม
ทรัพย์วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
  2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความส าคัญเรื่องการศ กษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพมากข ้น  
  ๓.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอ่างทองมีความชัดเจน 
  ๔.  มีระบบเทคโนโยลีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  ๕.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
  ๖.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจมากข ้น 
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  ๗.  นโยบายปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐ
ได้รับการยอมรับมากข ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๘.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ท้องถิ่นมากข ้น    

ข้อจ ำกัด (Threats : T)  
  1.  งบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ มีจ านวนจ ากัด   
  2.  ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน  
  ๓.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการ 
พัฒนาท้องถิ่น  
  4.  ปัญหายาเสพติดที่มีโอกาสเกิดข ้นได้ทุกเมื่อ หากสถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง  
  5.  การขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต   
  6.  ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ และขาดความเชื่อมั่น ท าให้การด าเนินนโยบายบาง 
ประการไม่ชัดเจน หรืออาจไม่มีความต่อเนื่อง  
  7.  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางประการยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ จ งเป็นการเสี่ยงที่องค์กรจะถูกตรวจสอบว่าปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่  
  8.  มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ มลภาวะทางอากาศ ฯลฯ   

  ๕.๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  (1)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
  (2)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (3)  การสาธารณูปการ 
  (4)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (5)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (6)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๗)  การควบคุมอาคาร การวางผังเมือง 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ 
  3.  เพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการได้ประโยชน์ในที่ดิน การคมนาคม
ขนส่ง การสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน 
  4.  เพ่ือควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบความปลอดภัย ส าหรับผู้ใช้
อาคาร  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  และมีการจัดการ ด้านรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  5.2  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1)  การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (2)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (3)  ด้านการจัดการศ กษา 
  (4)  การส่งเสริมการนันทนาการ 
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  (5)  การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
  (6)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไม่ว่าจะเป็นสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีข ้น 
  2.  เพ่ือให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชน 
  3.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศ กษาอย่างทั่วถ ง และมีคุณภาพตามอัธยาศัยและ
ต่อเนื่อง 
  4.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีโอกาสท ากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ และเล่นกีฬา
ออกก าลังกาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมกับชุมชน และได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  5.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาพยาบาลอย่างทั่วถ งและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถ ง 

  5.3  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (2)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (3)  การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (4)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน  และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชน การควบคุมและการจัดระเบียบสังคม 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากสาธารภัยต่างๆ 
  2.  เพ่ือให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในชุมชน 
  3.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือป้องกันดูแลทรัพย์สิน
สาธารณะต่างๆ มิให้เสียหาย  สูญหาย  หรือถูกท าลาย 
  4.  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  5.4  ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1)  การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  (2)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (3)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอืน่หรือจากสหการ 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
  2.  เพ่ือให้เกิดการลงทุนข ้นในพื้นที่ 
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  5.5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  (2)  การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  (3)  การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
  (4)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (5)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (6)  การจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ และมลพิษอ่ืน 
  (7)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือป้องกันมิให้ทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมที่
เสื่อมโทรมให้มีสภาพดีข ้น 
  2.  เพ่ือด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3.  เพ่ือควบคุมดูแล การฆ่าสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ มิให้มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
  4.  เพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยจากภาวะมลพิษ 
  5.  เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินการเก่ียวกับสุสาน และฌาปนกิจ 

  5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  มีภารกิจที่     
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1)  การท านุบ ารุงศาสนา 
  (2)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๓)  การศ กษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือท านุบ ารุงรักษา 
  2.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 

  5.7  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  (1)  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (2)  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
  (3)  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  (4)  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  (5)  การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาล 
  2.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ 
  3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล 

 



๑๐ 
 

 6.  ภำรกิจหลัก และภำรกิจรองท่ีเทศบำลจะด ำเนินกำร 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ นั้น  ได้ก าหนด
ภารกิจหน้าที่ในการ  ด าเนินงานของเทศบาลไว้ในหลายๆ ด้าน ึ ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของ รัฐบาล
และผู้บริหารท้องถิ่นประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ 
  ภำรกิจหลัก 
  1.  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1  การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และขยาย
เขตไฟฟ้า 

  2.  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปและวัฒนธรรม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   2.1  การส่งเสริมการจัดการศ กษาในระดับปฐมวัย  การศ กษาข้ันพื้นฐาน  และการจัด
การศ กษาตามอัธยาศัย 
   2.2  การสนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   3.1  การส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 
   3.2  การฝึกอบรมและการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน รวมถ งการ
ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   3.3  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
   3.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

  4.  กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุขและอนำมัย  มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้  
   4.1  การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  

  5.  กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ  มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
   5.1  การส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
   5.2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

  6.  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   6.1  การพัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
   6.2  การสร้างจิตส าน กในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๓  การดูแลและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



๑๑ 
 

  7.  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
   7.1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   7.2  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
   7.3  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
   ๗.๔  การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ๗.๕  การปรับปรุงด้านอาคารสถานที ่
  ภำรกิจรอง  
  1)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
  2)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
  ๓)  ให้มีตลาด  
  ๔)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  ๕)  กิจการเทศพาณิชย 
  ๖)  ส่งเสริมการเกษตร  
  ๗)  การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.  สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจหลักและภารกิจรองที่ก าหนดไวบรรลุตามเป้าหมาย เทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา  จ งไดก าหนดการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศ กษา และก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดก าหนดไว้  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจที่ต้องดูแลและ
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  เป็นจ านวนมาก  บุคลากรที่ก าหนดไว้ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  มีจ านวน   
ไม่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต้องจัดท าแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  การปฏิบัติราชการของเทศบาล และงบประมาณ  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดอ่างทอง   

  ดังนั้น  จ งต้องมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่งข ้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ข ้น และแกไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ  โดยก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้
สอดคลองกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถมีบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

8.  โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร 
  ในการก าหนดส่วนราชการและการแบ่งงานในส่วนราชการ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาได
พิจารณาจาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยก าหนดภารกิจหน้าที่ในการด าเนินงานให้
ครอบคลุมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ที่สอดคลองกับความ
ต้องการของประชาชน  ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติและการปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

  8.1  โครงสร้ำง  
  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาล จ งก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ดังนี้ 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 
1.  ส ำนักปลัดเทศบำล 

หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
1) งานธุรการ 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4) งานนิติการ 
5) งานสวัสดิการสังคม 
๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) งานประชาสัมพันธ์ 

2.  กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
1) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
๕) งานจดทะเบียนพาณิชย์        

3.  กองช่ำง 
 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      
1) งานธุรการ 
๒) งานก่อสร้าง  งานวิศวกรรม 
๓) งานสาธารณูปโภค 
๔) งานการประปา 
๕) งานผังเมือง 

 1.  ส ำนักปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
1) งานธุรการ 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4) งานนิติการ 
5) งานสวัสดิการสังคม 
๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) งานประชาสัมพันธ์ 

2.  กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
1) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและบัญชี 
๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
๕) งานจดทะเบียนพาณิชย์        

3.  กองช่ำง 
 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง       
1) งานธุรการ 
๒) งานก่อสร้าง  งานวิศวกรรม  
๓) งานสาธารณูปโภค  
๔) งานการประปา  
๕) งานการผังเมือง  
 
 
 

 
 
 

 
 



โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 
๔.  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

1) งานธุรการ 
2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
4) งานรักษาความสะอาด 
5) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๕.  กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
     ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  

1) งานธุรการ 
2) งานการศ กษาปฐมวัย 
๓) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

๔.  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

1) งานธุรการ 
2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
4) งานรักษาความสะอาด 
5) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๕.  กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
     ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  

1) งานธุรการ 
2) งานการศ กษาปฐมวัย 
๓) งานส่งเสริมประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ๘.๒  กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง       
  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน    
แต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  ๓  ปีข้างหน้า  ึ ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จ งจะเหมาะสมกับภารกิจ  
ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันท กข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  
โดยการค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ  มีวิธีค านวณที่ส าคัญ  ดังนี้  
  การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน  วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ  
  ๑)  ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ  
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว  
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ  
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้  
                 ๒)  มาตรฐานการท างาน หมายถ ง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้นการคิด  
วันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้  

ระยะเวลำ  เวลำกำรท ำงำน  หมำยเหตุ 
๑  ปี  จะมี  ๕๒  สัปดาห์  วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี = 23๐ วัน   
๑  สัปดาห์  จะท า  ๕  วัน เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน = 6 ชม.  
๑  ปี  จะมีวันท า  ๒๖๐  วัน เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี   
วันหยุดราชการประจ าปี  ๑๓  วัน = (230 x 6)  1,380 ชั่วโมง  หรือ   
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  ๑๐  วัน = (1,380 x 60)  ๘2,800  นำที  
คิดเฉลี่ยวันหยุด ลากิจ ลาป่วย  ๗  วัน   
รวมวันหยุดใน  ๑  ปี  =  ๓๐  วัน   
                 
 

 
 

๑๓ 

ึ ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
สูตรในกำรค ำนวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น 
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 



๑๔ 
 

กรอบอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ระหว่ำงปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
  

ส่วนรำชกำร 
กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง
เดิม 

กรอบอัตรำต ำแหน่งท่ีคำด 
ว่ำจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลำ ๓ ปขี้ำงหน้ำ 

อัตรำก ำลัง 
เพ่ิม/ลด 

 
หมำยเหตุ 

 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

 
ส ำนักปลัดเทศบำล (๐๑) 

พนักงำนเทศบำล         

หัวหนา้ส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน ๑ ๑ ๑  ๑ - - - 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
        

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (คณุวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -  

พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - - 
 

กองคลัง (๐๔) 
พนักงำนเทศบำล         

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

       
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ส่วนรำชกำร 
กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง
เดิม 

กรอบอัตรำต ำแหน่งท่ีคำด 
ว่ำจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลำ ๓ ปขี้ำงหน้ำ 

อัตรำก ำลัง 
เพ่ิม/ลด 

 
หมำยเหตุ 

 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

ลูกจ้ำงประจ ำ         

นักจัดการงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คณุวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่ำง (๐๕) 
พนักงำนเทศบำล 

         

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธาช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

กองสำธำรณสขุและสิ่งแวดล้อม (๐๖) 
พนักงำนเทศบำล 

        

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองกำรศึกษำ (๐๘) 
พนักงำนเทศบำล 

        

ผู้อ านวยการกองการศ กษา  
(นักบริหารงานการศ กษาระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก         

ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - เงินอุดหนุน 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - เงินอุดหนุน+สมทบ 

รวม ๓๒ ๓๑ ๓๑ ๓๑ - - -  



 

 

๑๙ 
10.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

       
    ปลัดเทศบาล 

               (นักบริหารงานท้องถิ่น)  
    บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 

 
 

 
       ส านักปลัดเทศบาล                                         กองคลัง                 กองช่าง      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                           กองการศ กษา 
     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                            ผู้อ านวยการกองคลัง                         ผู้อ านวยการกองช่าง                     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข                     ผู้อ านวยการกองการศ กษา 
        (นักบริหารงานท่ัวไป)                              (นักบริหารงานการคลัง)                        (นักบริหารงานช่าง)                     (นักบริหารงานสาธารณสุข)   (นักบริหารงานการศ กษา) 
    อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น                อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น               อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น                     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 
 
 
           
 
1  งานธุรการ         1  งานธุรการ   ๑  งานธุรการ   ๑  งานธุรการ   ๑  งานธุรการ 
2  งานการเจ้าหนา้ที่         2  งานการเงินและบัญช ี  ๒  งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ๒  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒  งานการศ กษาปฐมวัย  
3  งานนโยบายและแผน             3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ๓  งานสาธารณูปโภค  ๓  งานศูนย์บริการสาธารณสุข        ๓  งานส่งเสริมประเพณี                                                          
4  งานนิติการ             4  งานทะเบียนทรัพยส์ิน  ๔  งานการประปา   ๔  งานรักษาความสะอาด         ศิลปวัฒนธรรม 
5  งานสวัสดิการสังคม                                    และพัสด ุ   ๕  งานผังเมือง   ๕  งานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ๕  งานจดทะเบียนพาณิชย ์
7  งานประชาสัมพันธ์ 
 

                         
 
 



2๐ 
แผนภูมิโครงสร้ำงส ำนักปลัดเทศบำล 

 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) (1)   

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  
 
 

 
            งานธุรการ         งานการเจ้าหน้าที่      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน        งานนิติการ    
     
 
   - จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน (1)       - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)                     - นิติกร ปก./ชก. (ว่าง) 
   - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1)       - ผช.นักทรัพยากรบุคคล (1)               - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)                                             
   - พนักงานจ้างทั่วไป (๑)             
                                                                                          
       งานสวัสดิการสังคม   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานประชาสัมพันธ์   
 
                  
    - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (ว่าง)    - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (1)      - พนักงานจ้างทั่วไป (1)  
    - ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)                         
                          
                                 

 
 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 2 - 2 - - - 4 2 



2๑ 
               

   แผนภูมิโครงสร้ำงกองคลัง 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) (1) 
อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 
 
                                                                                                            
 
                  งานธุรการ      งานการเงินและบัญชี      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                      
 
 
                             - นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (1)                    - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (๑) 
                           - นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ้างประจ า) (1)                
                         - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)                                              
 
            งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ             งานจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
       - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.(ว่าง)    
       - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
             

 
 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 2 - - - - 1 2 - 



        2๒ 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกองช่ำง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) (1) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 
 
                                   
 
     งานธุรการ       งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม              งานสาธารณูปโภค  
      

   
       - นายช่างโยธาช านาญงาน (๑)         - ผช.นายช่างไฟฟ้า (๑) 
       - ผช.นายช่างโยธา (ว่าง) 
  

 
      งานการประปา                 งานผังเมือง 
 
 
 

 

 
 
 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - 1 - - ๑ - 



2๓ 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (นักบริหารงานสาธารณสุข)  

  อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1) 
 

  
  
 
 งานธุรการ        งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม            งานศูนย์บริการสาธารณสุข           งานรักษาความสะอาด            งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - 1 - - 2 - 



๒๔ 
 

   แผนภูมิโครงสร้ำงกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

                                                       ผู้อ านวยการกองการศ กษา 
                                                                                                 (นักบรหิารงานการศ กษา) (1) 
       อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 
     
          
                 
        งานธุรการ              งานการศ กษาปฐมวัย             งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

  
    
          - คร ูคศ.1 (1)  
            - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๑) 
 
 
 
 

 
 

         
 

             

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ครู คศ.1 

พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - - - 1 ๑ - 



2๗ 
 

1๒.  แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล 
  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง    ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาล
ยังตระหนักถ งการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐  ดังนั้น  เทศบาลจ งจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
ท างานโดยย ดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  ๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถ งข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลึ ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  ๒. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน
และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไึต์ โึเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย   ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาไดก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (พ.ศ. 25๖๑ - 25๖๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้   
  1) จัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้ารับการศ กษาอบรมหลักสูตร
      ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สถาบันการศ กษาและหน่วยอ่ืนทั้งภาครัฐและ
      เอกชนต่างๆ ที่จัดโครงการฝึกอบรม 
  2) จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
  3) จัดท าโครงการหรือจัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้ารับการ
      อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  4) จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  5) จัดให้มีโครงการพนักงานสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและ
      ผู้บริหารท้องถิ่น  ส่งเสริมให้มีความผูกพันและมีเจตคติที่ดีในการท างานร่วมกันในเทศบาล 
  6) จัดให้มีการทัศนศ กษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณในการท างานให้แก่พนักงาน 
  7) ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลศ กษาต่อเพ่ือน าความรูมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

 1๓.  ประกำศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงำน  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้
บริหารแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องย ดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1)  พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น มีความึื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได 
  2)  พนักงานเทศบาลต้องย ดมั่นในความถูกต้องดีงามเสียสละและทุ่มเทย ดมั่นในจรรยาวิชาชีพ 
  3)  พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ึื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ มีหลักธรรม เห็นแกประโยชนสวนรวม 
  4)  พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อประชาชนพรอม
รับผิดและยินดีแกไข 
  5)  พนักงานเทศบาลต้องท างานด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู
ตรวจสอบเสนอความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลภายใต้กรอบกฎหมาย 
  6)  พนักงานเทศบาลต้องบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  เน้นความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ เมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
  7)  พนักงานเทศบาลท างานย ดหลักความคุ้มค่า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเน้นเป้าหมายจัดผลลัพธ์
ไดเ้กิดประสิทธิภาพ มีผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
  8)  พนักงานเทศบาลพ งเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
เทศบาล 
  9)  พนักงานเทศบาลพ งใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความึื่อสัตย์และไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว ก็พ งปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ๑๐)  พนักงานเทศบาลพ งมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลยิ่งข ้น 
 
 



๒๙ 
 

  1๑)  พนักงานเทศบาลพ งปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค าน งถ งประโยชนของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
  1๒)  พนักงานเทศบาลพ งประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่
  1๓)  พนักงานเทศบาลพ งดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิใหเ้สียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพ งปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
  1๔)  พนักงานเทศบาลพ งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแกปัญหาร่วมกันรวมทั้งการ เสนอแนะใน
สิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชนต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  1๕)  พนักงานเทศบาลึ ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพ งดูแลเอาใจใสผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผล
ทีถู่กต้องตามท านองครองธรรม 
  1๖)  พนักงานเทศบาลพ งช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชนสวนรวม 
  1๗)  พนักงานเทศบาลพ งปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมี 
มนุษยสัมพันธ์อันดี 
  1๘)  พนักงานเทศบาลพ งละเว้นจากการน าผลงานของผู้อืน่มาเป็นของตน 
  1๙)  พนักงานเทศบาลพ งให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล ึ ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ๒๐)  พนักงานเทศบาลพ งประพฤตตินให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  2๑)  พนักงานเทศบาลพ งละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดึ ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
จากผู้มาติดต่อราชการ 

  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

        เทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 - ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
 - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
   (ที่มีกำรลงมติเห็นชอบแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี) 


