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ค าน า 

 
  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) ซึ่งมี 
โครสร้างการแบ่งงานและระบบงาน  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง และการก าหนดโครงสร้างให้มี
ความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.)  สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลได้อย่างเหมาะสมนั้น  ทางเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอบอย่างถูกต้องจนแล้วเสร็จ และก าหนดใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ฉบับนี้ขึ้น  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง
และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  อีกท้ังยังใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  น าไปสู่การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
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๑ 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน  ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ของเทศบาลต าบล           
เจริญราษฎร์  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 
 
 
 
 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14  การก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใดโดยให้
เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ข้อ 15          
การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดับใดให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานใน
ต าแหน่งนั้นแล้วเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งการปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดต าแหน่งในสายงาน
เดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและระดับ
เดียวกัน 
 ๑.๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ก าหนดให้ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลของเทศบาลให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัด าทแผนอัตราก าลัง 3 ปี และให้คณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังโดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักาณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมารของ
เทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาลในระยะเวลา 3 ปี  
  ๑.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง  
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง            
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

๒.๔ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) สามารถตรวจสอบ 
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์                    
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถ               
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๗ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร                
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน                
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๘ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร                  
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วย  
นายกเทศมนตรีต าบลเป็นประธาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์                 
ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก้ ไขเพ่ิม เติม ฉบับที่  ๑๓ พ .ศ. ๒๕๕๒ และ                   
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และปัญหาสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เพ่ือให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์บรรลุตามพันธกิจที่ตั้ งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลั ง                
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบัน
ที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ 
ในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน                   
ในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย 
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบ                
การพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย  
3 ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
ซึ่งมุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล.ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
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  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาการก าหนด
กรอบที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน 
และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะ
มีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิม
จ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม
ตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ 
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก 
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

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

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์  
ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
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 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด 
จ านวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวม
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่ เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และ
รู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เป็นเทศบาลขนาดเล็กด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน           
การก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของ เทศบาลมากยิ่งขึ้น                  
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้ พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ     
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
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 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี   
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา      
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาความสะอาด  งานเผยแพร่และฝึกบอรม ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลั งให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนด
เป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่  3  Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  
ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ
ค านวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน             
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  (การตรวจ
ประเมิน LPA)  

กระจกด้านที่  5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา               
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดั งนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได ้

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วย  นายกเทศมนตรี
ต าบลเจริญราษฎร์  รองนายกเทศมนตรีต าลเจริญราษฎร์  ปลัดเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลศรีถ้อย ซึ่งเทศบาลต าบลศรีถ้อย  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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การเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ล าดับ รายการ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เทศบาลต าบลศรีถอ้ย 

1 ส่วนราชการ มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1 ส านักปลัด 
2 กองคลัง 
3 กองช่าง 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

มี 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1 ส านักปลัด 
2 กองคลัง 
3 กองช่าง 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5 กองการศึกษา 

2 จ านวนพนักงานเทศบาล จ านวน 19 อัตรา ดังนี้ 
1 ปลัดเทศบาล 1  อัตรา 
2 ส านักปลัด  8  อัตรา 
3 กองคลัง     6  อัตรา 
4 กองช่าง     3  อัตรา 
5 กองสาธารณสุขฯ  1 อัตรา 
 

จ านวน 20 อัตรา ดังนี้ 
1 ปลัดเทศบาล 1  อัตรา 
2 ส านักปลัด  7  อัตรา 
3 กองคลัง     4  อัตรา 
4 กองช่าง      2  อัตรา 
5 กองสาธารณสุขฯ  2 อัตรา 
6 กองการศึกษา      4 อัตรา 

4 จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
1 ส านักปลัด  3  อัตรา 
2 กองคลัง     1  อัตรา 
3 กองช่าง     2  อัตรา 
4 กองสาธารณสุขฯ  - อัตรา 
 

จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
1 ส านักปลัด  3  อัตรา 
2 กองคลัง     2  อัตรา 
3 กองช่าง      -  อัตรา 
4 กองสาธารณสุขฯ  1 อัตรา 
5 กองการศึกษา      3 อัตรา 

5 จ านวนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1 ส านักปลัด  2  อัตรา 
2 กองคลัง     -  อัตรา 
3 กองช่าง     -  อัตรา 
4 กองสาธารณสุขฯ  - อัตรา 
 

จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
1 ส านักปลัด  2  อัตรา 
2 กองคลัง     -  อัตรา 
3 กองช่าง     -  อัตรา 
4 กองสาธารณสุขฯ  - อัตรา 
5 กองการศึกษา      - อัตรา 
 

6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

26,522,000 บาท 27,370,000 บาท 
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จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังของดทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ และ  เทศบาลต าบล                 

เจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นเทศบาลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้อง ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป  ประจ าป 

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์ เปนประธาน                      
ปลัด เทศบาล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให           
สอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปญหาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

 3.2.2ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนา               
ในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ โดยให 
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวน 
ขาราชการ ในเทศบาล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการ               
ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลการก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบล                  
เจริญราษฎร์สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลด
ความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด
สิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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ต าบลเจริญราษฎร์  อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา มีหมู่บ้าน     
ในความรับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน มีประชากรในพ้ืนที่ต าบลเจริญราษฎร์ จ านวน ๓,๙10 คน ๑,629 ครัวเรือน               
แยกเป็นชาย ๑,888 คน หญิง ๒,๐22 คน มีเนื้อที่ ๓๓.๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๘๘๗.๕๐ ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเป็นภูเขา ๑ หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวนและ
รับจ้างทั่วไป 
                    เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ                   
มาวิเคราะห์และสรุปผลความต้องการของท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล
เจริญราษฎร์ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  เป็นทิศทาง
ในการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  
เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง 

พร้อมเพรียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สืบสานงานประเพณี 
มีมาตรฐานงานสาธารณสุข  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 

ต าบลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
1)  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 
3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 
5) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม 
6) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบให้ครอบคลุม 
7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้คงอยู่คู่สังคม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
5. ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม 
6. ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
7. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น 

 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒) การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  และการให้บริการด้านสาธารณสุข 
๓) ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
๕) การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ  และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) การจัดการเกี่ยวกับผลผลิต  และสินค้าชุมชน 
๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก
ท าลายแหล่งน้ า  ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุ  อ่ืนๆ 

๒) บ้านเมืองสะอาด  ปลอดมลพิษ  มีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ขยะ    
น้ าเสีย  หมอกควัน  ไฟป่า  และแหล่งน้ าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๑) การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) การป้องกันอาชญากรรม  อุบัติภัย  และบรรเทาสาธารณภัย 
๓) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔) การป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน  การค้ามนุษย์  แรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    
๒) การพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร  และการให้บริการประชาชน 
๓) การพัฒนาบุคลากร 
๔) การพัฒนารายได้  และการจัดเก็บภาษี 
๕) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สื่อ  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคม  ไฟฟ้า  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นๆ    

๒) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  ระบบส่งน้ าทางการเกษตร  และระบบประปา 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์               
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

๒) สนับสนุนการกสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับ
การแข่งขันทางธุรกิจ 

๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยว 
๔) ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 
๕) ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ 
๖) พัฒนา และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภมิ

ภาคลุ่มน้ าโขง GMS  อาเซียน (AC) 
๗) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และการบริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North – South Economic Corridor) 
๘) พัฒนาแหล่งน้ า และโครงาร้างพ้ืนฐาน 
๙) ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

ประเทศในอนุภูมิภาคสุ่มน้ าโขง GMS อาเซียน (AC) และประเทศคู่ค้า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน   

๒) ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข 

๓) ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๔) พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
1.1  การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2  สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3  ส่งเสริมการปลูกป่า 
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๒) สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
2.1  ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
2.2  เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ า 
2.3  บริหารจัดการแหล่งน้ า 

๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 

๒) การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจับกุมผู้ค้า 
บ าบัดผู้เสพ 

๓) การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
๔) การอ านวยความเป็นธรรม 
๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวและการลงทุน 

๒) การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  เพื่อประชาชน 
๓) พัฒนา  สนับสนุน  และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
๔) การพัฒนาองค์ความรู้  ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ  รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓) ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง         

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
๕) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
๗) ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน 

๒) การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
๒) ปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓) พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
๕) เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

๑) บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม   
๓) พัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ  อปท. 

 
    สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์               
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สภาพปัญหา 
-  ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก 
-  ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนหนทางในหมู่บ้านและที่สาธารณะยังไม่เพียงพอ 
-  ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
-  มีน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
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ความต้องการ 
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ า ระบบส่งน้ าทางการเกษตร และระบบประปา 
- จัดหาแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับอุปโภคบริโภค 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 
- ประชาชนส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานท า 
- ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ า ท าให้ขาดรายได ้
- ปัญหาเรื่องที่ท ากิน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
- ปัญหาการขาดความรู้  และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ความต้องการ 
- ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน 
- จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน                 

การเพ่ิมรายได ้
- จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี 

๓. ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 

        -  การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยท าให้เกิดความเสียหายแก่พืชผล 
                              ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 

      -  ไม่มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         และความปลอดภัยของประชาชนในหน่วยงาน 
     -   ขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ความต้องการ 
-  ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย                       
   และวาตภัยให้ทันเหตุการณ์    

       -  ต้องการให้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย             
                             และความปลอดภัยของประชาชนในหน่วยงาน             

๔. ด้านการเมืองการบริหาร 
สภาพปัญหา 

                     -  ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
                     -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
                      -  ขาดการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของเทศบาล 
                     -   ปัญหาการขาดความรู้ด้านหลักการบริหาร 
                         -   ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ 
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ความต้องการ 
          -  ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ และกฎหมายเลือกตั้ง 

        อย่างทั่วถึง 
        -  ต้องการให้มีการจัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน 
             -  ต้องการให้ส่งเสริมความรู้หลักการบริหารให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น 
                -  ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดการพัฒนาองค์กร 
      ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          สภาพปัญหา 
          -  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        -  ไมม่ีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
             -  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
                -  ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
      -  การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
         ความต้องการ 
          -  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        -  จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

     -  จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชานให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษาธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดล้อม 

                -  จัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
      -  รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
               ๖. ด้านการสาธารณสุข 
         สภาพปัญหา 
        -  ประชาชนขาดจิตส านึกในการป้องกันโรค 
        -  ขาดอุปกรณ์ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
        -  ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
      ความต้องการ 
       -  ต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

      -  ต้องการให้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน  เยาวชน  ออกก าลังกายและ             
                   เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   

     -  ต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้ได้มาตรฐาน 
       7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
         สภาพปัญหา 

    -  การขาดสื่อการเรียนการสอนยังไม่ทั่วถึง 
    -  ขาดโอกาสด้านการศึกษา 
    -  ขาดการปรับปรุงทางด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    -  ปัญหาการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติและการไม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 
   -  ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   -  เยาวชนไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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          ความต้องการ 
           -  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ 
    -  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  

-  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาพ้ืนฐานของเด็กเล็ก 

                                   ในทุก ๆ  ด้าน 
-  อบรมส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการเป็นคนไทยและใช้หลักพุทธศาสนา 
   ในการด าเนินชีวิต 
-  สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
-  สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของ  

        ท้องถิ่น 
-  จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา 
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  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเจริญราษฎร์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จะ
สมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและ           
มีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ ให้ตรงกับ                   
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถ
แบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ            
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
๑  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า   มาตรา 50(2) 
๒  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  มาตรา 16(4) 
๓  การสาธารณูปการ   มาตรา 16(5) 
๔  การจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค   มาตรา 51(1) 
๕  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์    มาตรา 51(2) 
๖  การจัดให้มีตลาด      มาตรา 51(3) 
๗  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน    มาตรา 51(4) 
๘  การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน     มาตรา 51(7) 
๙  การควบคุมอาคาร   มาตรา 16(28) 

 
 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของเทศบาล
ต าบลเจริญราษฎร์ เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับต าบล อ าเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ( ล าปาง 
เชียงใหม่ เชียงราย  ) นอกจากนั้นเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

จุดอ่อน 
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เช่น หมู่ที่ 1  เป็นพื้นที่สูงถนนที่ใช้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านส่วนมากยัง 

เป็นถนนลูกรัง  จึงท าให้การคมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป – มาค่อนข้างล าบากและอันตราย การขยาย
เขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ห่างไกลจึงต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน  

โอกาส 
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 

การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น สามารถด าเนินการได้ เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การขยายไฟฟ้าและประปา อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปา 

ส่วนภูมิภาค เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
สามารถด าเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคคลกรในการด าเนินงาน   

 
๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
๑  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ     มาตรา 50(4) 
2  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   มาตรา 50(7) 
3  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน    มาตรา 51(5)              
4  การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้       มาตรา 51(6)                              
5  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ    มาตรา 16(6) 
6  การจัดการศึกษา     มาตรา 16(9) 
7 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และด้อยโอกาส  
    มาตรา 16(10) 
8 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    มาตรา 16(13) 
9 การส่งเสริมกีฬา    มาตรา 16(14) 
๑0 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน                      
      มาตรา 16(15) 
๑1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   มาตรา 16(16) 
๑2 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  มาตรา 16(19) 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ 

ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาด 

แคลนอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา และชาวไทยภูเขายังขาดความรู้ด้านการคุมก าเนิด และ
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ของครัวเรือนทั้งหมด ยังเป็นครัวเรือนที่ยากจน  

โอกาส 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาล  

ตลอดทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการฟื้นฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากข้ึน จึงส่งผลให้ขาดการดูแล 

สุขภาพทั้งด้านโภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา 
เพ่ือจะไปหางานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมี
พฤติกรรมเลียนแบบ  กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

 
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   มาตรา 50(1) 
๒  การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง     มาตรา 50(5) 
3  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   มาตรา 16(12) 
4  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   มาตรา 16(17) 
5  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์     มาตรา 16(21) 
6  การผังเมือง    มาตรา 16(25) 
7  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร     มาตรา 16(26) 
8  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มาตรา 16(29) 
9  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา      
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     มาตรา 16(30) 
10 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและลัทธิเสรีภาพของประชาชน                          
     มาตรา 16(15) 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย  

จุดแข็ง 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแล 

ตัวเองได้  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จึงมีความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่ม
จากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง               
มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานวันกตัญญูผู้สูงอายุ
ต าบลเจริญราษฎร์ (ประเพณีรดน้ าด าหัว) งานประเพณีสืบชะตาและพิธีบวงสรวงหนองเล็งทราย เป็นต้น              
จึงท าให้จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน              
และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกันเป็น             
อย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอก 
หน่วยงาน  โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จะมี
การประชุมพนักงานประจ าเดือนทุกเดือน  เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของ
แต่ละส่วน  จึงท าให้การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ   และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกัน
ของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่ 

เยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย   

โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ 

อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  
นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความ 

แน่นอนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการ
ควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจ                 
จากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลาง
เท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑ การเทศพาณิชย์     มาตรา 51(9) 
๒ การท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง     มาตรา 16(1)                       
๓ การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน    มาตรา 16(7)                       
๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว    มาตรา 16(8)     

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เป็นพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ 

ส าคัญ ได้แก่ ข้าว , ลิ้นจี่ , ล าไย , กระท้อน , สตรอเบอรี่ และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ 

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการ 

ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้าน
การพัฒนาอาชีพและการแปรรูป  

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมา 

เน้นหนักการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยัง
เน้นการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้ 

เกิดหนี้สินภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากข้ึน ท าให้ความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  
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๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด                    
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     มาตรา 51(3) 

2 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ      
     และสิ่งแวดล้อม     มาตรา 16(24) 
3   การดูแลรักษาที่สาธารณะ      มาตรา 16(27) 
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

จุดอ่อน 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ 

ด าเนินงานที่ผ่านมา  ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผล
งานของกลุ่มเป้าหมาย  และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็น
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พ้ืนที่มาก  การ
ใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และที่ส าคัญประชาชนยัง
ไม่ให้ความความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร  เช่น  การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความ 

สนใจและเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  
และระดับโลก  มีหน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มี
การตั้งเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ 

ควบคุมขยะและมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ า
เสีย  จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เช่น  ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  เป็นต้น 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    มาตรา 16(11) 
๒  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มาตรา 16(9) 
๓  การจัดการศึกษา     
๔  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดแข็ง 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา  

โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้บริหารก็ให้
ความส าคัญและส่งเสริม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงาน
ประเพณีประจ าปีต่างๆ  

จุดอ่อน 
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ถึงแม้จะมีบุคลากร 

ตามโครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบัน
บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา  

โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา  เทคนิค ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ  

เรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึ ง
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอาจท าให้วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนเทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่เทศบาลต าบลและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จุดแข็ง  
1 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง 

สม่ าเสมอ 
2 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี 

มาใช้ในการบริหาร 
3  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
จุดอ่อน  
1 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3  การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4  ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบล               

เจริญราษฎร์ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  

                     1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                      2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพะเยา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

           3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 
                      4  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
          1  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                     2 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

           3 ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน  เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจของเทศบาลต าบล สามารถจะแก้ไข 
ปัญหาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง                   
ความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเป็นส าคัญ 
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จากการวิเคราะห์ ในภารกิจ ตามข้อ ๕  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ได้แก่ 

๑ ภารกิจหลัก 
(๑) การให้มีบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๒) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะมูล 

ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
(๘) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๙) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๐) การให้มีโรงฆ่าสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๑๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๑๒) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๑๓) การให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
(๑๔) การให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๑๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(๑๖) การสาธารณูปการ 
(๑๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 
(๑๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๙) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๒๐) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(๒๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๔) การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๗) การควบคุมอาคาร 
(๒๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๙) การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ 
(๓๐) การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่เทศบาลจะด าเนนิการ 
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๒ ภารกิจรอง 
(๑) การให้มีน้ าสะอาดหรือากรประปา 
(๒) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(๓) การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๔) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
(๕) การจัดการศึกษา 
(๖) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๘) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น ๆ  
(๙) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน 

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT  Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร  

ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT  Analysis               
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 

                           เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-5๐ ปี  เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน 

    ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดย 

     ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  

จุดอ่อนW 
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง 

    กฎระเบียบของทางราชการ 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด 

    ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาลอุทิศตน 
ไดต้ลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 

    การท างานของเทศบาลในฐานะตัวแทน 
 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได ้

     ไม่พอ 
    ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้        
    ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ ชุมชนจ ากัด                                                                                       
    ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
ท างาน ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างาน 

     ไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือครื่อง 
ใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่
พอ 

 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล
เป็นอย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัดT 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น                            
การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ
ญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ
เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 

 
ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ 

ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุก 
ระดับ   ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะ
บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา  ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ที่เรียกว่า  การบริหารจัดการงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ได้มี
การผสมผสานหลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การน าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการ
ด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  เป็นเทศบาลขนาดเล็กมีการก าหนดโครงสร้างการแบ่ง                 
ส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่  

๑) ส านักปลัดเทศบาล  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น ๑9 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 
จ านวน 2 อัตรา อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 6  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2  อัตรา  รวม
ก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน ๒9 อัตรา จากแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ที่ผ่านมาเทศบาลต าบล
เจริญราษฎร์  มีภารกิจและปริมาณงานที่ เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละส่วนราชการ ท าให้ประสบปัญหา   ในการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังโดยแยกเป็นรายกอง ดังนี้ 
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1) ส านักปลัดเทศบาล  
ส านักปลัดเทศบาล ต าบลเจริญราษฎร์ มีอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน 

จ านวน 9 อัตรา พนักงานครูเทศบาล จ านวน ๒ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๒ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 2 อัตรา มีการก าหนดโครงสร้าง ส่วนราชการถูกต้องและเหมาะสม คือ งานบริหารทั่วไป                      
งานบริหารงานบุคคล งานแผนและงบประมาณงานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริม
การเกษตร งานการศึกษา ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี พนักงานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงานที่มีอยู่  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและ
คุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในส านักปลัดสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องก าหนดบุคลากรเพ่ิม 
  ๒)  กองคลัง 
       กองคลัง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 6 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา ซึ่งมีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงาน
ที่มีอยู่   เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุ คลากรในกองคลังสามารถปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กองคลังจึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดบุคลากรเพ่ิม 

3) กองช่าง 
กองช่าง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน  

จ านวน ๓  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการถูกต้องและเหมาะสม 
คือ งานวิศวกรรม งานออกแบบ งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนด
บุคลากรเพ่ิม 
  ๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน  
จ านวน 1  อัตรา มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการถูกต้องเหมาะสม คือ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม              
งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งเมื่อพิจารณาปริมาณ
งานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรในกองสาธารณสุขฯ  ยังสามารถปฏิบัติงานภาระหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น กองสาธารณสุขฯจึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดบุคลากรเพ่ิม 

ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการและการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์              
ในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นปัญหาในปีที่ผ่านและปัจจุบัน คือหน่วยงานประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้น าเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์มาตราในงบประมาณรายจ่าย ท าให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อน า
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลดต่ าลงจนไม่สะท้อน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จึงต้องตระหนักและพึงระวัง 
หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุนและ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็น
งบประมาณรายจ่ายขึ้นอาจท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 -
2563) จึงได้วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงานก าหนดต าแหน่งที่มีความจ าเป็นและต้องการอย่างแท้จริงให้
สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่ปัจจุบันและเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ต่อไป 
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 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ ไขปัญหาดั งกล่าว  ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  

8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการที่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ

ดังกล่าว โดยเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 
โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา 
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   และ
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมี
งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
 

 
 
๑.๒  ด้านนโยบายและแผน 
    - งานนโยบายและแผน 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและประชาสมัพันธ์ 
    - งานงบประมาณ 
 

 
๑.๓  ด้านกฎหมายและคด ี
    - งานกฎหมายและคด ี
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ ์
    - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
 

 

 

๑.๔   ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกันสาธารณภัย 
   - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
 

 
๑.๕  ด้านกจิการสภาเทศบาล 
    -งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภาฯ 
    -งานการประชุมสภาเทศบาล 
    -งานอ านวยการและประสานราชการ 

 
๑.๖  ด้านส่งเสริมการเกษตร 
    - งานวิชาการเกษตร 
    - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
    - งานส่งเสริมการเกษตร 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑   งานบริหารทั่วไป 
    - งานธุรการ งานสารบรรณ 
    - งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร     
    - งานประชาสัมพันธ์ 
    - งานสนับสนุนและบริการประชาชน 

๑.2  งานกิจการสภาเทศบาล 
    - งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภาฯ 
     -งานการประชุมสภาเทศบาล 
    - งานอ านวยการและประสานราชการ 

1.3 งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
       - งานจัดการงานเลือกตั้ง 
       - งานกฎหมายเลือกตั้ง 
       - งานระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง 
1.4  งานรัฐพิธี 
       - งานจัดงานรัฐพิธ ี
       - งานพิธกีารต่าง ๆ 
       - งานปกป้องสถาบันชาติ 
1.5  งานบริหารงานบุคคล 
       - งานทะเบียนประวัต ิ
       - งานประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าป ี
       - งานวางแผนงานบุคคล 
       - งานด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ักรพรรดิมาลา 
       - งานทะเบียนคุมวันลา 
๑.6   งานแผนและงบประมาณ 
    - งานนโยบายและแผน 
    - งานงบประมาณ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
   -  งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
   -  งานประสานโครงการฝึกอบรม 

๑.7   งานนิติการ 
    - งานกฎหมายและคด ี
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ ์
    - งานเทศบัญญัติและระเบยีบ 
    - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ 
    - งานระเบียบการคลัง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.๗   ด้านส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
    - งานข้อมูล 
    - งานประสานกจิกรรม 
    - งานส่งเสริมการศึกษา 

๑.๘   ด้านส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
    - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
    - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานวิชาการและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานติดตามและประเมินผล 
    - งานการกีฬา 

๑.๙  ด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานศูนย์เยาวชน 
    - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
    - งานศูนย์วฒันธรรม 

๑.๑๐   ด้านสังคมสงเคราะห ์
    - งานสงเคราะหเ์ด็ก  สตรี  คนชราและ                 
ผู้พิการ 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานข้อมูล 

๑.๑๑  ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
    - งานฝึกอบรมอาชีพ 
    - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
    - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

 

๑.8   งานการศึกษา ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    - งานข้อมูล 
    - งานประสานกิจกรรม 
    - งานส่งเสริมการศึกษา 
    - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
    - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานวิชาการและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานติดตามและประเมินผล 
    - งานการกีฬา 

๑.9  งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห ์
    - งานศูนย์เยาวชน 
    - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
    - งานศูนย์วัฒนธรรม 
    - งานสงเคราะหเ์ด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานข้อมูล 

๑.10  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
    - งานฝึกอบรมอาชีพ 
    - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
    - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

๑.11   ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกันสาธารณภัย 
   - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๒.กองคลัง 
๒.๑   ด้านการเงิน 
    - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 
๒.๒   ด้านบญัช ี
    - งานการบัญช ี
    - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 

       - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 
๒.๓   ด้านพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได ้
    - งานควบคมุกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได ้

๒.๔   ด้านทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษ ี
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครภุัณฑ ์

 

๒.  กองคลัง 
๒.๑   งานการเงินและบญัช ี
    - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน 
    - งานการบัญช ี
    - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน 

      -  งานรายงานทางการเงิน 
๒.2   งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได ้
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนยีมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได ้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได้ 

๒.3   งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษ ี
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครภุัณฑ ์
    -  งานธุรการประจ ากองคลัง 

 

๓.  กองช่าง 
๓.๑   ด้านก่อสร้าง 
    - งานก่อสร้างและบรูณะถนน 
    - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
    - งานข้อมูลก่อสร้าง 

 

๓.๒   ด้านออกแบบและควบคมุอาคาร 
    - งานประเมินราคม 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓  ด้านประสานสาธารณูปโภค 
    - งานประสานกิจการประปา 
    - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานระบายน้ า 

๓.๔    ด้านผังเมือง 
    - งานส ารวจและแผนท่ี 
    - งานวางผังพัฒนาเมือง 
    - งานควบคุมทางผังเมือง 

๓.  กองช่าง  
๓.๑    งานวิศวกรรม 
    - งานก่อสร้าง 
    - งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒   งานสถาปตัยกรรม 
    - งานออกแบบและประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓  งานสาธารณูปโภค 
    - งานประสานกิจการประปา 
    - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานระบายน้ า 

3.4 งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนท่ี 
     -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
     -  งานควบคุมทางผังเมือง 
 

 

 

 



 

 

   

43 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      - งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
      - งานอาชีวอนามัย 
      - งานธุรการประจ ากองสาธารณสุข 
 

๔.๒   ด้านส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข 
      - งานอนามัยชมุชน 
     - งานสาธารณสุขมลูฐาน 
     - งานปอ้งกันยาเสพติด 

๔.๓ ด้านรักษาความสะอาด 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานก าจัดขยะและน้ าเสยี 
      - งานส่งเสริมและเผยแพร ่

๔.๔  ด้านควบคุมโรค 
      - งานการป้องกันระวังโรคระบาด 
      - งานระบาดวิทยา 
        - งานสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการ
ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 

 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
๔.๑   งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      - งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
      - งานอาชีวอนามัย 
      - งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข 
      - งานอนามัยชุมชน 
      - งานธุรการ 

๔.๒  งานส่งเสรมิสุขภาพสาธารณสุข 
      - งานอนามัยชมุชน 
     - งานสาธารณสุขมลูฐาน 
     - งานปอ้งกันยาเสพติด 
     - งานส่งเสริมและเผยแพร ่

๔.๓  งานรักษาความสะอาด 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานก าจัดขยะและน้ าเสยี 

๔.๔   งานป้องกันและควบคมุโรค 
      - งานการป้องกันระวังโรคระบาด 
      - งานระบาดวิทยา 
       - งานสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการ    

ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

44 
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมเพรียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สืบสานงานประเพณี 

มีมาตรฐานงานสาธารณสุข  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 
ต าบลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

๖) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗) การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  และการให้บริการด้านสาธารณสุข 
๘) ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
๑๐) การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๔) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ  และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) การจัดการเกี่ยวกับผลผลิต  และสินค้าชุมชน 
๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก
ท าลายแหล่งน้ า  ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุ  อ่ืนๆ 

๑๑) บ้านเมืองสะอาด  ปลอดมลพิษ  มีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ขยะ    
น้ าเสีย  หมอกควัน  ไฟป่า  และแหล่งน้ าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๖) การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๗) การป้องกันอาชญากรรม  อุบัติภัย  และบรรเทาสาธารณภัย 
๘) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๙) การป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน  การค้ามนุษย์  แรงงานต่างด้าว 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    
๗) การพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร  และการให้บริการประชาชน 
๘) การพัฒนาบุคลากร 
๙) การพัฒนารายได้  และการจัดเก็บภาษี 
๑๐) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สื่อ  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๓) ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคม  ไฟฟ้า  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นๆ    

๔) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  ระบบส่งน้ าทางการเกษตร  และระบบประปา 
 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมเพรียงโครงสร้างพ้ืนฐาน สบืสานงานประเพณี 

มีมาตรฐานงานสาธารณสขุ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 
ต าบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

 

การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
 

 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านความมั่นคงและ 
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

  
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา           
ในอนาคตของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรื อข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

จุดแข็ง   (Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากรเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี    
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  โอกาสที่จะได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้า              
ในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2.   งบประมาณ  ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 

 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
4.  ไม่มีการรณรงค์ปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์             

การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์             

การพัฒนาจังหวัดพะเยา  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   4   ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียนร้อย 
จุดแข็ง  (Streng=S)   
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเท่าที่ควร 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานยังไม่ทั่วถึง 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เพื่อขับเคลื่อนระเบียบ

วาระแห่งชาติ 
 2.  เทศบาลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและเกิดพัฒนา      
ในทุกด้าน 
 3.  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  ท าให้การขนส่งสินค้าและ                  
การเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เก่ียวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่

ทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2. บุคลากรเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี 

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี  

สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของราชการได้ 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีศักยภาพ
มากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดแข็ง  (Streng=s) 

  1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพ้ืนที่  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
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จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ไม่สามารถด าเนินโครงการ
เองได้ 
 2.  งบประมาณของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนด 
ต าแหน่งอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
  1.  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จ านวน    1    ต าแหน่ง 
 ส านักงานปลัด  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล     และราชการที่มิได้ก าหนดให้ 
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. เจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9. ครู คศ.1       จ านวน      2     ต าแหน่ง 
10. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
11. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
12. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
13. คนงานทั่วไป      จ านวน      1    ต าแหน่ง  
14. ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน      1     ต าแหน่ง 



 

 

   

51 
กองคลัง 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี              
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าป ีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง  ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการพัสดุ  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
7. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ      จ านวน      1     ต าแหน่ง 

 
กองช่าง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม                
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง    ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    จ านวน       2      ต าแหน่ง  
3. ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย                    
การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข       
งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)                             

จ านวน   1 ต าแหน่ง 
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วิเคราะห์ปริมาณงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือจัดท าโครงการ 
พัฒนาพืน้ที่ งบประมาณปี  2559  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2559 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 18 1,986,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 40,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 80,000 
การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 11 345,000 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 8 593,200 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,456,300 

รวม 50 4,500,500 

 
 

มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  67  โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2559 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 22 1,706,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 40,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 100,000 
การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 14 369,000 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 11 1,150,000 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 9,450,000 

รวม 67 12,825,000 
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สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2559 

จ านวน 
 

งบประมาณ จ านวน 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

18 1,986,000 22 1,706,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 40,000 3 40,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 80,000 5 100,000 

การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

11 345,000 14 369,000 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

8 593,200 
11 1,150,000 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

6 1,456,300 12 9,450,000 

รวม 50 4,500,500 67 12,825,000 

 
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด       =    จ านวนโครงการที่จัดท า X 100 
      จ านวนโครงการทั้งหมด 
 
     =            50 X 100 
             67 
                                             
     =             74.63      
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่  2 การวิ เคราะห์ การใช้ก าลั งคน  วิ เคราะห์ ว่าปั จจุบัน ใช้ก าลั งคนได้ เหมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการ
แทน 
                5. ส ารวจการใชลู้กจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียง
ความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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   1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

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

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้   

          เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจและปริมาณ
งาน ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลแม่ใจ และเพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่ใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การก าหนดหน่วยงานและต าแหน่งของข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
1. ยุทธศาสตร์                 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และ
การให้บริการด้านสาธารณสุข 
3.  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.  การส่งเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักพัฒนาชุมชน 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 
 

1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การจัดการเก่ียวกับผลผลิต และสินค้าชุมชน 
3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก 
ท าลายแหล่งน้ า ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ 
2. บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหาร
จัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย หมอก
ควัน ไฟป่า และแหล่งน้ าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นักจัดการงานทัว่ไป 
- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 

 

1. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัย และบรรเทาสา
ธารณภัย 
3. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน การค้ามนุษย์ 
แรงงานต่างด้าว 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การก าหนดหน่วยงานและต าแหน่งของข้าราชการ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร และการ
ให้บริการประชาชน 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การพัฒนารายได้ และการจัดเก็บภาษี 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อ และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                  
การขนส่ง โทรคมนาคม ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน
อ่ืนๆ  
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ระบบส่งน้ า
ทางการเกษตร และระบบประปา 

- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกอง
ช่าง 
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี  ๒๕61 – ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด 
หมาย
เหต ุ

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 
ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ   (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
ครู (คศ.1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 
ผู้ดูแลเด็ก 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก.ชก.)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ  (ปก.ชก.) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง.ชง.)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ
 

 
๑ 
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๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
1 
 

๑ 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 

 
1 
1 
1 
 

๑ 
1 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
1 
 

๑ 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
2 

 
1 
1 
1 
 

๑ 
1 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
1 
 

๑ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

   

 
59 

 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด 
หมาย
เหต ุ

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 
กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
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กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 
๑ 

 

 
๑ 

 
๑ 

 

 
๑ 
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เป็น ภาระค่าใช้จ่าย 60 - 61 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

   
 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
 

       ปลัดเทศบาล 
         (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

                 หน่วยตรวจสอบภายใน 
                         (…………………………….) 
          
                

                                                                                                             ส านักปลัดเทศบาล                            กองคลัง                                     กองช่าง                           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
        (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)              (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)                      (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)   
                 

 
     ๑. งานบริหารท่ัวไป                        ๑. งานการเงินและบัญชี                      ๑. งานวิศวกรรม          ๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     2. งานกิจการสภาเทศบาล 2. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได ้        2. งานสถาปัตยกรรม                       2. งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข                                      
     3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล ๓. งานพัสดุและทะเบียน          3. งานสาธารณูปโภค                                       3. งานรักษาความสะอาด                   
     4. งานรัฐพิธี             4. งานผังเมือง                                               4. งานป้องกันและควบคุมโรค 
     5. งานบริหารงานบุคคล                           
     6. งานแผนและงบประมาณ                                                                    
     7. งานนิติการ                               
     8. งานการศึกษา ประเพณีศาสนา  
         และวัฒนธรรม                                
    9. งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์                                                 
    10. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงสร้างของส านักลัดเทศบาล 
 

      หัวหน้าส านักปลัด 
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

               
 
1. งานบริหารทั่วไป   เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

                                                    2. งานกิจการสภาเทศบาล  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                                    3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
                                                    4. งานรัฐพิธี    นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     
                                                    5. งานบริหารงานบุคคล   นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                                    6. งานแผนและงบประมาณ  นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                                    7. งานนิติการ    นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
                                                    8. งานการศึกษา ประเพณี ศาสนา   นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
 และวัฒนธรรม    
                                                    9. งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                                    10. ด้านส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตรี นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                                    11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 4 - - 1 1 - - 2 1 11 



 

 

   

 
โครงสร้างของกองคลัง 

 
 

     ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

                
              

1. งานการเงินและบัญชี          นักวิชกการเงินบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   

2. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน         นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - 3 - - 1 - - - 1 - 7 



 

 

   

 
โครงสร้างของกองช่าง 

 
 

 
  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
               

                 
๑. งานวิศวกรรม   นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  
๒. งานสถาปัตยกรรม   นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    
๓. งานสาธารณูปโภค             นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  
๔. งานผังเมือง     นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - -  2 - - 2 - 5 



 

 

   

 
 

 
โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
     (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น) 

          
              

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒. งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข 
๓. งานรักษาความสะอาด 
๔. งานป้องกันและควบคุมโรค  
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - - - - - - - - 1 



 

 

   

 
     ๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  
 

ส านักปลัดเทศบาล 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การ ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 

1 ส.ต.ท.วศิษฐ์   สีหสกุล รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

33-2-00-1101-
001 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

ต้น 33-2-00-1101-
001 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

ต้น 429,240 
(33,770x12) 

๔8,๐00 
(4,000x12) 

477,240 

2 นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา รม. 
(สหวิทยาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น) 

33-2-01-2101-
001 

นักบริหารงานทั่วไป 
 

ต้น 33-2-01-2101-
001 

นักบริหารงานทั่วไป 
 

ต้น 402,720 
(33,720x12) 

๔๒,๐00 
(๓,๕00x12) 

411,48๐ 

3 นายยุทธนา จองอนันต์ ศศ.บ 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

33-2-3103-
001 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ช านาญ
การ 

33-2-3103-
001 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ช านาญ
การ 

288,120 
(24,010x12) 

- - 

4 นายฐานมาศ สมวรรณ ศศ.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

33-2-08-3803-
001 

นักวิชาการศึกษา ช านาญ
การ 

33-2-08-3803-
001 

นักวิชาการศึกษา ช านาญ
การ 

299,640 
(24,970x12)) 

- - 

5 นายอณ ู อุตตะมา รม. 
(สหวิทยาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น) 

33-2-01-3801-
001 

นักพัฒนาชุมชน ช านาญ
การ 

33-2-01-3801-
001 

นักพัฒนาชุมชน ช านาญ
การ 

329,760 
(27,480x12) 

- - 

6 นางนิฤมน   อุตตะมา ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

33-201-3102-
001 

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญ
การ 

33-201-3102-
001 

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญ
การ 

342,720 
(๒8,560x12) 

- - 

7 นางสุกัลยา จินตเกษกรรม วท.บ 
(ภูมิศาสตร์) 

33-2-3101-
001 

นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติ 
การ 

33-2-3101-
001 

นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติ 
การ 

241,440 
(20,120x12) 

- - 

7 นางจงกลณี ใจด ี วทบ. 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

33-2-01-4101-
001 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ 
งาน 

33-2-01-4101-
001 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ 
งาน 

162,000 
(13,500x12) 

- - 

9 นายณรงค์ฤทธิ์  เมืองมูล ศศ.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

33-2-01-4805-
001 

เจ้าพนักงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ช านาญ
งาน 

33-2-01-4805-
001 

เจ้าพนักงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ช านาญ
งาน 

194,280 
(16,190x12) 

- - 
 

๑0 นางนลินนี ธรรมศร ศษ.บ 
(ปฐมวัยศึกษา) 

๕๖-๒-๐๑๐๑ ครู คศ.๑ ๕๖-๒-๐๑๐๑ ครู คศ.๑ 258,840 
(21,57๐x๑๒) 

- - 
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ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การ ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 

๑1 นางกติกา           มณวีรรณ คบ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

๕๖-๒-๐๒๒๕ ครู คคศ.1 56-2-0225 ครู คศ.1 248,880 
(20,74๐x๑๒) 

 - 

1๓ นางจารุณี          แก้ววรรณรัตน์ คบ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

- - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

- 148,200 
(๑2,35๐x12) 

- - 

15 นางสาวอภิญญา      กันธิ บธ.บ. 
(ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์) 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมขน 

- - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมขน 

- ๑17,36๐ 
(๙,78๐x12) 

  

๑6 นายปราโมทย ์ พุ่มทรัพย ์ ปวช. 
(การขาย) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
 

- - พนักงานขับรถยนต์ 
 

- ๑17,36๐ 
 (๙,78๐x12) 

- - 

๑7 นายค าอา้ย ค าแปง ม.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- - 

๑8 นางจิราพร             แซ่ยา่ง 
 

ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

 - 
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กองคลัง 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การ ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 

1 นางวันเพ็ญ   ปันกิติ บธ.ม. 
(การจัดการ

ทั่วไป) 

33-2-04-2102-
001 

นักบริหารงานการคลัง ต้น 33-2-04-2102-
001 

นักบริหารงานการคลัง ต้น 376,080 
(31,34๐x12) 

๔๒,๐00 
(๓,๕00x12) 

418,080 

๒ นางดวงพร วงค์พระจันทร์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

33-2-04-3201-
001 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 

33-2-04-3201-
001 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 

299,640 
(24,970x12) 

- - 

๓ นางกรรณิกา แก้วบุญเรือง บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

33-2-04-3203-
001 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญ
การ 

33-2-04-3203-
001 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้

ช านาญ
การ 

299,640 
(24,970x12) 

- - 

๔ นางธัญพิชชา             แสนมา บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

33-2-04-2102-
001 

นักวิชาการพัสด ุ ช านาญ
การ 

33-2-04-3204-
001 

นักวิชาการพัสด ุ ช านาญ
การ 

276,960 
(23,080x12) 

- - 

๕ นางอรทัย               ทะชัย 
 

ป.ตรี 
(เคมี) 

33-2-4101-
002 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติ      
งาน 

33-2-4101-
002 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ 
งาน 

155,640 
(12,970x12) 

- - 

๖ นางรุ่งนภา   จอมเต่ียง ป.ตรี 
(การบัญชี) 

33-2-4201-
001 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

ช านาญ
งาน 

33-2-4201-
001 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

- 234,960 
(19,580x12) 

- - 

7 
 

นางสาวกนกอร         บญุเกิด ปวส. 
(คอมพิวเตอร์) 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ - ๑19,04๐ 
(๙,92๐x12) 

- - 
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กองช่าง 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การ ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 

๑ นายส าราญ   ชุ่มผวน วท.บ. 
(เทคโนโลยี          

การก่อสร้าง) 

33-2-05-2103-
001 

นักบริหารงานช่าง ต้น 33-2-05-2103-
001 

นักบริหารงานช่าง ต้น 342,720 
(28,560x12) 

๔๒,๐00 
(๓,๕00x12) 

384,720 

๒ นายนิมล อุ่นก๋องแกว้ วท.บ. 
(เทคโนโลยี          

การก่อสร้าง) 

33-2-05-4701-
001 

นายช่างโยธา 
 

ช านาญ
งาน 

33-2-05-4701-
001 

นายช่างโยธา 
 

ช านาญ
งาน 

249,360 
(20,78๐x๑๒) 

- - 

๓ นายธนวุฒิ                
 

ยศแผ่น วท.บ. 
(เทคโนโลยี          

การก่อสร้าง) 

33-2-05-4701-
002 

นายช่างโยธา ช านาญ
งาน 

33-2-05-4701-
002 

นายช่างโยธา ช านาญ
งาน 

198,840 
(16,570x12) 
 

- - 

4 นายดนัย                ไชยมงคล ปวส. 
(ไฟฟ้าก าลัง) 

- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 

- - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 

- 116,400 
(9,700x๑๒) 

- - 

5 นางสาวธันย์ภัคนันท์   วังจันกูล                บธ.บ. 
(การจัดการ

ทั่วไป) 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

- - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

- ๑17,36๐ 
 (9,780x๑๒) 

- - 

 
 
กองสาธารณสุข 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การ ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 

๑ นายสมาน   บัวเขียว ส.บ. 33-2-06-2104-
001 

นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 33-2-06-2104-
001 

นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 382,560 
(31,880x12) 

๔๒,๐00 
(๓,๕00x12) 

424,560 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล 
 

        เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านอ่ืน ๆ                  
ที่จ าเป็นแล้ว เทศบาลต าบลแม่ใจ ยังตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้พัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 

1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการท างาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้าง                
ซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบลแม่ใจ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน           
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บ
ไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแม่ใจ  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงาน
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
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 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลต าบลแม่ใจเล็งเห็นว่า มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบ
กับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลแม่ใจ  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 

แนวทางการพัฒนา  ได้แก่ 
๑  จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิง

ปฎิบัติการตามหน่วยงานต่าง  ๆ  โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของแต่ละต าแหน่งกับสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับก ารฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒  จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุ คลากรในสังกัด โดยเทศบาลต าบล                  
เจริญราษฎร์เป็นผู้จัดอบรมเอง เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสาย
งานของบุคลากร 

๓  จัดให้มีการศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรน าความ รู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการปฎิบัติงาน 

4  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้มา
พัฒนากับการปฎิบัติงานได ้

๕  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

หลักสูตรการพัฒนา ได้แก่ 
๑  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔  หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 
๕  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาล
และลกูจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

         1. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความอุตสาหะ               
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ   
                  3. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน   
                  4. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ 
  และให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน แลไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย
  

 
************************************************* 

 
 

 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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