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ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๔– ๒๕๖๖)  

********************* 
   
  ด้วยเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และ
รายงานเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง     3 ปี 
(พ.ศ.2564-2566) ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ไปแล้วนั้น 
 
 เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เป็นเครื่องมือหรือ
กลไกที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคลขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ) ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕63 
 
   ประกาศ ณ วันที่    30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕63 
 
 
 
 

(นายสมชาติ  เดชดอน) 
นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) 
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ค าน า  
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลต าบล     
ครบุรีใต้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน 
พัฒนาก าลังคนในเทศบาลต าบลครบุรีใต้   ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ท าให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้  สามารถคาดคะเนได้ว่าอนาคต
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า จะมีอัตราการใช้อัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงาน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเ ป็นการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไปด้วย 
 
 
        

                                 เทศบาลต าบลครบุรีใต้   
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สารบัญ 
เร่ือง      หน้า 

1. หลักการและเหตุผล  1 
2 วัตถุประสงค์ 2 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 3  
4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 12 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 19 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีเ่ทศบาลต าบลครบุรีใต้จะด าเนินการ 24 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างการส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 26 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 26 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 39 
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 41 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 48 
12. แนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง     55 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง                                    57       

ภาคผนวก         
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๑. หลักการและเหตุผล   
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558    ลงวันที่ 4 
กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้
ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลครบุรีใต้  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๖ 

    ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม ่
    ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
    ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจ
หรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
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3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลั งคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง  

 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 
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พนักงานเทศบาล   
จ านวน  24 คน  คิดเป็น  

40.68 %

พนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน  20 คน  คิดเป็น

33.90 %

พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน  10 คน  คิด

เป็น  16.95%

แผนภูมิอัตราก าลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้

พนักงานครูเทศบาล 
จ านวน 5 คน 

คิดเป็น 8.47 %

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลครบุรีใต้เป็นเทศบาลสามัญด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง 
จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างตามทั่วไป 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามาร ถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย
เอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ 
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ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy 
of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง  ( Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
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American Academy of Political and Social Science  
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 การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ใน
ส่วนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลครบุรีใต้ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

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

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ (ท่ียึดโยงกับ
ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลครบุรีใต้) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบ
โจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งเทศบาลต าบลครบุรีใต้ พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา และ กองสวัสดิการสังคม 

 ประ เด็ น เ รื่ อ งการ เกษี ยณอายุ ร าชการ  เนื่ อ งจาก เทศบาลต าบลครบุ รี ใ ต้ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ   ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกเทศมนตรี
ต าบลครบุรีใต้  รองนายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้  ปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 
ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  
เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลขนาดเดียวกัน  
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลอรพิมพ์ และเทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล ซึ่งเทศบาลทั้งสองแห่ง  
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เทศบาลต าบลอรพิมพ์และ
เทศบาลต าบลต าบลไทรโยง-ไชยวาล  ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีประชากรขนาดใกล้เคียงกันบริบท ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกันและเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตรากาลังของเทศบาลทั้งสามแห่ง มีอัตรากาลังที่แตกต่าง
กันไม่เท่าไรนัก เทศบาลต าบลครบุรีใต้กับเทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล มีปริมาณอัตราก าลังที่ใกล้เคียงกัน ส่วน
กับเทศบาลต าบลอรพิมพ์ มีจ านวนพนักงานมากกว่า ดังนั้นเทศบาลต าบลครบุรีใต้มีพนักงานน้อยกว่าท าให้เรา
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมงบประมาณ ได้ดี จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลครบุรีใต้เมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลต าบลอรพิมพ์สามารถประหยัดงบบุคลากร ได้ดีกว่า ดังนั้นใน
เรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จึงยังมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง เพ่ิม
ต าแหน่งและจ านวนปริมาณคนเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครองเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคาดการณ์ว่า  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ และท าให้
พนักงานเทศบาลเพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   
 
 
 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

ทต.ครบรุใีต ้ ทต.อรพมิพ์ ทต.ไทรโยง

ไชยวาล

พนักงานเทศบาล 24 23 25

พนักงานครูเทศบาล 5 2 1

พนักงานจา้ง 30 31 24

ลกูจา้งประจ า 0 1 6

จ
 ำ
น
ว
น

แผนภมูเิปรยีบเทยีบอตัรำก ำลงั                                   
กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง

พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล

พนักงานจา้ง

ลกูจา้งประจ า



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๑๔ 

 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖6 

  เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกเทศมนตรีเปนประธาน  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหนา    
สวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
เทศบาลต าบลครบุรีใต ้

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โดยใหหัวหนาสวน 
ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการในเทศบาล 
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให เหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลืและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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           3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาล การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้สามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลครบุรีใต้  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลครบุรีใต ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะ
ของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลครบุรีใต้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของเทศบาลต าบลครบุรีใต ้โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดกา รจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจ
งาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และส่งคณะท างาน

เพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ เทศบาลต าบลครบุรี ใต้  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ต่อ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6    
   3.4.๖ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอและ

จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน        

           ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ยังคงเป็น

ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่
ส าคัญ และจ าเป็นจะต้องวางแผน รองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การ
วางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมือง รองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่
ก าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการ วางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผัง เมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรง
มากนัก 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพสร้างมานานไม่ได้รับการ 

ซ่อมแซมช ารุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ บางเส้นทางเป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนลื่น จนท าให้เกิด
อุบัติเหตุ และประชาชนที่สัญจรไป-มา ไม่สะดวกและ ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมา
มากพอสมควร  
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2. รางระบายน้ าไม่มีท่อระบายน้ า ล าห้วย หนอง คลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน  มี

วัชพืชปกคลุมกีดขวางทางระบายน้ า ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปีและบางแห่งท่อ 
ระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดนู้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะอย่างทั่วถึง แสงสว่างไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เนื่องจาก
เป็น ช่องทางให้ขโมยหรือกลุ่มมิจฉาชีพ  

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคสนองต่อ ความ
ต้องการของประชาชน ในบางพ้ืนที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือน แต่ก็มีปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  ก่อสร้าง
มานานหลายปีแล้ว ท าให้ถังลูกบอลเก็บน้ าประปาเป็นสนิม พุพัง ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ระบบ ประปาเกิด
ความเสียหาย ช ารุด พัง ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ  

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี เกิดปัญหา 
ภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่นาของตนเองท าให้
เพ่ิม ต้นทุนการผลิตเช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพ้ืนที่พบ   

6. ปัญหาสภาพน้ ากร่อยไม่สามารถท านาได้ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งล าคลองไม่สามารถเก็บ
กักน้ าไว้ได้หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด  

7. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้  
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้ 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

ความต้องการของประชาชน  
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวกท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
2. ก่อสร้างและวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
 3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือนและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก พ้ืนที ่ 
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า  
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ าและจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค  
6. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต 
 7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
8. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
10.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน  
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11.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
12.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
13.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลครบุรีใต้ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วน 

ใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา  ใน
ภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจ 
ที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้  
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ 
ประชาชนมากข้ึน  

ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ยังต้องอาศัย 
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา 
สิ่งแวดล้อม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหา
ประชาชนไม่ มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนบางปัญหาจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้อง อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ ที่ค่อนข้างจะจ ากัด 
เพ่ือบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่น
เทศบาลต าบลครบุรีใต ้ให้ ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่ รองลงมาเป็น 

อาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหาหรือกลุ่มเป้าหมายก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นอาจ  
รวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตรมาให้ความรู้ความเข้าใจในทุกด้าน  

การคาดการณแนวโน้มในอนาคต  
ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  เล็งเห็น 

ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน  

ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ต้องการเพ่ิมทักษะในการพัฒนาทางการเกษตร การแปร 

รูป ผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มนคงถาวร 
 

3. ด้านสังคม  
ปัญหาด้านสังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลครบุรีใต้ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน

การเกษตรยัง อาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของ 
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รัฐธรรมนูญ และป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้  
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
2. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าท าให้ไม่สามารถผลิตพืชผลได้  
3. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด 

จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ ป้องกนัในอนาคต  
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1. ปัจจุบันเทศบาลต าบลครบุรีใต้มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 

ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค 

ไข้เลือดออก ในแต่ละปีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
3. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักใน 

อาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-35 ปีอยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างาน
ที ่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อสืบทอด อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูก
สัน หลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติแต่ปัญหานี้กลับไม่ 
ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็น จริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน   

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจากในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬา หรือ 
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพ้ืนที่ใน
การ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข ฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยา
เสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
เทศบาลต าบลครบุรีใต้จะมีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุขโดยจัด 

วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
คอย ดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเอง และติดต่อประสานมายังเทศบาล เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและ จัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหา
ต่างๆ ในเด็กและ เยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุน
น้อย เช่น การฝึก ปลูกจิตส านึกในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้าน เกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติดจัดอบรมทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือให้
กลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติดก็ สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมของเด็กและ
เยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในและ นอกโรงเรียนการจัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและเทศบาลต าบลครบุรีใต้ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ประเพณีและวัฒนธรรมทั้งที่ด าเนินการเองและจัด 
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งบประมาณอุดหนุนด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ได้ส่งเสริมและสนับสนุน 
กีฬาในชุมชน โดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่ง
ตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือก ที่ดีส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ อีกทั้งสามารถลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  ล้วนแล้ว เป็นสิ่งจ าเป็นที่
เทศบาลต าบลครบุรีใตต้้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต  

ความต้องการของประชาชน  
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ  

ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง  
ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่ 
สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

4. ด้านการเมือง - การบริหาร  
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น 

โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง”ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน 
อนาคต ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร สามารถแยกเป็น ดังนี้  

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร  
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้มีความเชื่องช้า  
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหาร

อย่าง จริงจัง  
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุง ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ไม่เพียงพอต่อการ

บริหารงาน  
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
จากท้ังหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญทมี่  ีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ 
ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้บางส่วน ขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่

จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ ความรู้
ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงเวลาในการท านา คือ 06.00 น. ถึง
เวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่องท าให้ไม่ทราบความ 
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ 
หน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลครบุรีใต้ บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ขาดความ
กระตือรือร้นใน การท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน  
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หรือส่วนอ่ืน ขาดการ ส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลมีไม่
เพียงพอ เนื่องจาก งบประมาณในการจัดหามีจ ากัด รายได้ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้มีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ รายได้ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จาก
การจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจาก พ้ืนที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลต าบลครบุรีใต ้ 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ 

ในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริม
ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนใน
เรื่อง บุคลากรของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน โดยการส่งอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีการต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ การ
ปรับปรุงด้านแผนที่ ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอต่อการด าเนินการ  

ความต้องการของประชาชน  
1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง  การ

บริหารของเทศบาลต าบลครบุรีใต้และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลจัดขึ้น  
2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี 

ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดีสะดวก รวดเร็ว  
3. เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ 

ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือ ลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน 

  

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ 

ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายใน เขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย มีการเผาฟาง เผา
ซากตออ้อย ท า ให้เกิดมลภาวะและเพ่ิมภาวะโรคร้อน มีท่อส่งผ่านก๊าซธรรมชาติเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายทาง
กายภาพและชีวภาพ  มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งท าให้มีสารพิษปนเปื้อนทางน้ า ดินและอากาศ มีผลเสียต่อ
ทรัพยากรน้ า ดิน อากาศ และสุขภาพชุมชนขาดการก าจัด การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนและบ่อดักไขมัน ปัญหา
การจัดเก็บขยะ ขาดแหล่งทิ้ง และก าจัดขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออก
ก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอด ชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต ้ถือว่าไม่รุนแรง 
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มากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชน
ไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุง สวนสุขภาพเท่าที่มี
อยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่าง แท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆ ของเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ในอนาคต  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การ

ดูแล ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบ
นิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ป้องกันและ ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เพ่ือสร้าง

พ้ืนที่สี เขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ย ชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้
ประชาชนหวง แหน  

ความต้องการของประชาชน  
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง  

และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้าง  
จิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านสาธารณสุข  
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิด

แก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก - เท้าในเด็ก 
และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น

ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ 
ราย เท่านั้น ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาล 
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  

ความต้องการของประชาชน  
1. รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าใน

เด็ก และโรคอื่นๆอีกมาก  
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2. รณรงค์ให้ทานอาหารสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ  
3. รณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  
4. ส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพ่ือลดปัญหาการเสี่ยงต่อโรค และลดการเจ็บป่วย  

 

7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          ประชากรอ่านเขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙ 
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะแขง่ขันกับเมืองใหญ่ๆ ได ้ 

การแก้ปัญหาของเทศบาล  
ได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใน

กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที ่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
ความต้องการของประชาชน  
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา  
2. การจัดหาแหล่งเรียนรูในชุมชน  
3. การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
4. การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  
 จากการพัฒนาของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัญหาส าคัญที่จะ
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เทศบาลต าบลครบุรีใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
และมีหน้าที่รับผิดชอบจัดบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการกับประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการและรักษา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาที่จะขาดไม่ได้ก็คือยึด      “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ซึ่งภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกา
หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและเทศบาล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจ SWOT เช่น 
 สภาพปัญหาของพ้ืนที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีดังนี้ 
 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(๑) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
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(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
(๓) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา                                                                                                          
(8) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(๔) การส่งเสริมกีฬา  
(๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(๖) ป้องกันและระวังโรคติดต่อ  
(๗) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
(๘) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(๙) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(๑๐) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๑๑) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร  

 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้  
(๑) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนอง  
(๒) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(5) บ ารุง และส่งเสริมการทามาหากิน  
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 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
(๒) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๒) การจัดการศึกษา  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(๔) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม  

 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา  
ท้องถิ่น  
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล

ต าบลครบุรีใต้ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 
ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมสอดคล้องกับการผังเมือง  
๒. ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคล  
๓. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้เท่าทันสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วมและการสร้างชุมชน เข้มแข็ง  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกด้าน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ  
๘. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวบรวม และการก าจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
ตลอดจนปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมเขตเทศบาล  
๙. น าระบบผังเมืองมาใช้ในการพัฒนาเมืองเพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นเมืองที่น่าอยู่  
๑๐. การจัดการและขยายโอกาสทางการศึกษาภายในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐาน  อันจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT 

จ
จุดแข็ง 

 

จ ุ

 

 

- ความมีอิสระทางการคลัง และอ านาจในการใช้ดุล,พินิจของท้องถิ่น  
- ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ตนเอง  
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  
- ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นท่ี  
- มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ  
- ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
- มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

จุ
จุดอ่อน 

 

- คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
- ราษฎรยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด 
  รายได้เสริม  
- ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบ  
  น้ าจากล าคลอง  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
- ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาลเกิดปัญหา   
  คนว่างงาน  
- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลมีไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัยเนื่องจากมีงบ  
  งบประมาณจ ากัด  

จ
โอกาส 

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
- ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทาให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
- ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น  

 
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง เทศบาลต าบลอรพิมพ์กับเทศบาลต าบลไทรโยง- 
ไชยวาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชและองค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมทรัพย์ 
- ปัจจุบันเป็นเทศบาลสามัญ มีงบประมาณจ ากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตาม
กฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ 
ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  
- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน  
- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน  
- การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
- การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก  
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จะด าเนินการมีดังนี้ 

 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้ว เห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องการ
ด าเนินการ ได้แก่  

๖.๑ ภารกิจหลัก  
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑) ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา  
๑.๒) การดูแล บ ารุง รักษาถนนในเขตเทศบาล  
๑.๓) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา  
๑.4) การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่  
๑.5) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง  
๑.5) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก  
๑.๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน  
๑.8) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า  
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๑) การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี  
๒.๒) การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส  
๒.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทาง
สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นต้น  
๒.๕) การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่  
๒.๗) การให้ความส าคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพ้ืนที่  
๒.๘) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 

๒.9) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตเทศบาล  
๒.๑0) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่
และเด็ก  
๒.๑1) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๓.๑) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่  
๓.๒) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน  
๓.๓) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชน 
๔) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
๔.๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน  
๔.๒) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่  
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๔.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๑) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนา
กลับมาใช้ประโยชน์  
๕.๒) การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล  
๕.๓) การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๔) การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๕.๕) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ  
๖) ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖.๑) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริม  
สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น  
๖.๒) การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

๖.๒ ภารกิจรอง  
๑. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร  
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
๓. การส่งเสริมการศึกษา  
๔. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
๕. หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยก าหนด
กรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 62 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการส านักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม 
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการส านักปลัดเทศบาล และกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลครบุรีใต้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

 
8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ดังกล่าว เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
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 8.1 โครงสร้าง   

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

๑.   ส านักปลัดเทศบาล 
      ๑.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
      ๑.3  งานแผนและงบประมาณ 
      ๑.4  งานนิติการ 
      ๑.5  งานบริหารงานทั่วไป 
      ๑.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
      ๑.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๑.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒.  กองคลัง 
      ๒.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๒.๒  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
      ๒.๓  งานการเงินและบัญชี 
      ๒.๔  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
      ๒.๕  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๓.  กองช่าง 
      ๓.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๓.๒  งานวิศวกรรมโยธา 
      ๓.๓  งานสถาปัตยกรรม 
      ๓.๔  งานผังเมือง 
      ๓.๕  งานสาธารณูปโภค 
๔.  กองการศึกษา 
      ๔.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๔.๒  งานบริหารการศึกษา  
      ๔.3  งานแผนและโครงการ  
      ๔.4  งานกิจการศาสนา  
      ๔.5  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
             และวัฒนธรรม   
      ๔.6  งานการศึกษาปฐมวัย 
5.  กองสวัสดิการสังคม 
      5.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      5.๒  งานพัฒนาชุมชน 
      5.๓  งานสังคมสงเคราะห์ 
      5.๔  งานสวสัดิการเด็กและสังคม 

๑.   ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
   ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.3  งานแผนและงบประมาณ 
   ๑.4  งานนิติการ 
   ๑.5  งานบริหารงานทั่วไป 
   ๑.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
   ๑.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒.  กองคลัง 
    ๒.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
    ๒.๒  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
    ๒.๓  งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๔  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๕  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๓.  กองช่าง 
    ๓.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
    ๓.๒  งานวิศวกรรมโยธา 
    ๓.๓  งานสถาปัตยกรรม 
    ๓.๔  งานผังเมือง 
    ๓.๕  งานสาธารณูปโภค 
๔.  กองการศึกษา 
      ๔.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๔.๒  งานบริหารการศึกษา  
      ๔.3  งานแผนและโครงการ  
      ๔.4  งานกิจการศาสนา  
      ๔.5  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
             และวัฒนธรรม   
      ๔.6  งานการศึกษาปฐมวัย 
5.  กองสวัสดิการสังคม 
      5.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      5.๒  งานพัฒนาชุมชน 
      5.๓  งานสังคมสงเคราะห์ 
      5.๔  งานสวสัดิการเด็กและสังคม 
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8.1 โครงสร้าง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

6.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
      6.๑  งานตรวจสอบภายใน 

6.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.๑  งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
              จากข้อ 8.1 โครงสร้างเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจ 

ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี  

การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตรากาลัง       
ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 นั้น เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน และรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) จ านวน 
1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อานวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วน
ราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วน
ราชการ จ านวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด 
ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน า
ปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๓ 

 
 

   ส่วนราชการ 
 

งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงานเทศบาล พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

  งานธุรการ งานสารบรรณ 1 - 1 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 1 - 

งานแผนและงบประมาณ 1 1 - 
งานนิติการ 1 - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - 6 
งานส่งเสริมการเกษตร 1 1 3 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 1 - 6 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - 2 

 
 

กองคลัง 
 

 

 งานธุรการ งานสารบรรณ 1 1 - 

 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

1 1 - 

 งานการเงินและบัญชี 2 1 - 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 1 - 

 
 

กองช่าง 
 

 งานธุรการ งานสารบรรณ 1 - - 
 งานวิศวกรรมโยธา 
 งานสถาปัตยกรรม 
 งานผังเมือง 
 งานสาธารณูปโภค 

1 1 - 

 
 
  กองการศึกษ 

 งานธุรการ งานสารบรรณ 1 - - 

 งานบริหารการศึกษา     
 งานแผนและโครงการ  
 งานกิจการศาสนา  
 งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปะ 
 และวัฒนธรรม   

1 - - 

 งานการศึกษาปฐมวัย 5 (ครู) 1 5 

 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๔ 

 
 

   ส่วนราชการ 
 

งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงานเทศบาล พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  งานธุรการ งานสารบรรณ 1 - - 
งานพัฒนาชุมชน - 1 - 

งานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการเด็กและสังคม 

1 - - 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 งานตรวจสอบภายใน 1 1 - 

 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง       มาก าหนด
ต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลครบุรี
ใต้  ใน 12 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย   
                        การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิ 
                        ปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
11. ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
12. ยุทธศาสตร์ที่ 12 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๕ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป,
รักษาความสงบ
ภายใน,
สาธารณสุข,
การเกษตร,เคหะ
ชุมชน,การศึกษา
,สังคมสังเคราะห์ 

- การจัดให้มี ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า
ในต าบล 
- พัฒนาระบบการจราจร 
- การสาธารณูปการและการก่อสร้าง
อ่ืนๆ(ไฟฟ้า) 
- การพัฒนาจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 
- การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
- การผังเมืองท้องถิ่น 
 
- การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์  

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองช่าง 
-นักวิเคราะห์ฯ 
-นายช่างโยธา 
-ผช.นายช่างโยธา 
-จพง.ธุรการ(กองช่าง) 

 
 
 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัดฯ 
-ผอ.ทุกกอง 
-พนักงานเทศบาลทุก
กอง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการลงทุน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
,สังคมสังเคราะห์ 
 
 
 

-  การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าชุมชน 
 
 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองสวัสดิการฯ 
-จพง.พัฒนาชุมชน 
-ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๖ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

 แผนงาน
การเกษตร 

- การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-ผช.นักวิชาการเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน,แผนงาน
การศาสนา,สังคม
สังเคราะห์,เคหะ
และชุมชน 
 

- การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ปลูกจิตรส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
- การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน   
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
- พนักงานเทศบาลทุก
ระดับ 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ด้านการพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบสังคม  
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

- การป้องกันและแก้ไขการแพร่
ระบาดปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัดฯ 
-นวก.สุขาภิบาล 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-จพง.ป้องกันฯ 
-พนักงานจ้างใน
สังกัดงานป้องกันฯ 
 
 
 
 
 
 

 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 
 

- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของต าบล
ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
- ส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา 
-คร,ูผู้ช่วยครูฯ 
-ผู้ดูแลเด็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  
การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

แผนงาน
การศึกษา,
บริหารงานทั่วไป 
 
 
แผนงาน
การศึกษา 

- การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 
 - ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 
 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองการศึกษา 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-นักวิชาการศึกษา 
-จพง.ธุรการ(กอง
การศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ที ่7  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร
และกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
,เคหะและชุมชน
,สังคมสังเคราะห์ 
 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
,เคหะและชุมชน 

- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
- เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-นักทรัพยากรบุคคล 
-ผช.นักทรัพยาฯ 
-จพง.ธุรการ(ส านัก
ปลัดเทศบาล) 
 

 

 

 

 

 

 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๓๘ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่8  
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

แผนงาน
การเกษตร 
 

- การพัฒนาระบบและศักยภาพการ
ผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
- สร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม 
 

 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-ผช.นักวิชาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่9  
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

แผนงานสังคม
สังเคราะห์
,การศึกษา 
 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV 
 

 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองสวัสดิการฯ 
-ผอ.กองการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา 
-จพง.พัฒนาชุมชน 
-ผช.นักพัฒนาชุมชน 
-จพง.ธุรการ(กองสวัสฯ) 

ยุทธศาสตร์ที ่10  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา 

แผนงาน
สาธารณสุข, 
เคหะและชุมชน
,การเกษตร 
 
 
 

แผนงานการ
ศาสนา,เคหะ
และชุมชน 

- การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรค
ไม่ติดต่อ 
 
 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัดฯ 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-นวก.สุขาภิบาล 
-ผช.นักวิชาการเกษตร 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่11  
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
,เคหะและชุมชน 

-  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัด 
-ผอ.ทุกกอง 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-จพง.พัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่12  
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 

แผนงาน
การเกษตร,เคหะ
และชุมชน 
 
 

 
 
 
แผนงาน
สาธารณสุข 
แผนงาน
การเกษตร 
 
 

-  การจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
- การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
 
 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัด 
-ผอ.กองช่าง 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-ผช.นักวิชาการเกษตร 

-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-หน.ส านักปลัดฯ 
-นวก.สุขาภิบาล 
-นักจัดการงานท่ัวไป 
-ผช.นักวิชาการเกษตร 

 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตรากาลัง ของเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
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8.2 ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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ตารางเอ็กเซล 

 
 
 
 
 
 

8.2 ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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9. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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9. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
 
 

แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 
 

 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(1) 

 (1) 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(1) 

) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

 (1) 

) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

 ๖)  

 

 

 - งานธุรการ งานสารบรรณ 
 - งานการเจ้าหน้าที ่
 - งานแผนและงบประมาณ 
 - งานนิติการ 
 - งานบริหารทัว่ไป 
  - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

   -  งานธุรการ งานสารบรรณ 
  -   งานแผนทีภ่าษแีละ ทะเบยีน     

      ทรัพย์สิน 
   -  งานการเงินและบัญช ี
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  - งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

 

 - งานธุรการ งานสารบรรณ 
 - งานวิศวกรรมโยธา 
 - งานสถาปัตยกรรม 
 - งานผังเมือง 
 - งานสาธารณูปโภค 

 
 

 -  งานธุรการ งานสารบรรณ 
 - งานบริหารการศึกษา 
 -  งานแผนและโครงการ 
 -  งานกิจการศาสนา 
 - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ      

และวัฒนาธรรม 
  -  งานการศึกษาปฐมวยั     

 

 

 -  งานธุรการ งานสารบรรณ 

 -  งานพัฒนาชุมชน 
 -  งานสังคมสงเคราะห์ 
 -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 - งานตรวจสอบภายใน 

 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
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โครงสร้างส านักปลดัเทศบาล 

 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาว ุ
โส 

ภาร 
กิจ 

ทั่ว 
ไป 

จ านวน 1 - - 2 3 - - 1 1 - - 3 17 28 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

 งานธุรการ งานสารบรรณ
บรรรณ 

 

งานแผนและงบประมาณ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

 

งานนิติการ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) (๑ ) 
 
 

พนักงานเทศบาล 
- นิติกร (ปก./ชก.)(๑)  
 

พนักงานเทศบาล 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ชก.)(๑)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ (๑ ) 
 

 

พนักงานเทศบาล 
- จพง.ป้องกันฯ (ชง.) (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานขับรถยนต์  (๓) 
- คนงาน  (4) 
 

 

พนักงานเทศบาล 
-นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)(๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากรฯ (1) 
   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน  (4) 

 

พนักงานเทศบาล 
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.) (๑ ) 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

พนักงานเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน  (๔) 
- แม่บ้าน (2) 
 

งานบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างกองคลัง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาว ุ
โส 

ภาร 
กิจ 

ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 - - 2 2 - - 4 - 10 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑ ) 

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)(๑)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

งานธุรการ งานสารบรรณ 

 

 

 

พนักงานเทศบาล 
-  นักวิชาการคลัง (ชก.)  (๑ ) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.) (1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(๑) 
 

 

งานการเงินและบัญชี 

 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 
 
 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาว ุ
โส 

ภาร 
กิจ 

ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - 2 - - 1 - 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

 

งานธุรการ งานสารบรรณ งานวิศวกรรมโยธา 

 

งานสถาปัตยกรรม 

งาน 

 

งานสาธารณูปโภค 

 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (๑) 
 

 

 

พนักงานเทศบาล 
-  นายช่างโยธา (ชง.)  (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยช่างโยธา  (๑) 
 
 

 

 

ผังเมือง 
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โครงสร้างกองการศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อา  
วุโส 

ภาร 
กิจ 

ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 6 - - - - 1 - - - 5 13 

ผู้อ านวยกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 

งานธุรการ งานสารบรรณ 

 

งานบริหารการศึกษา 

 
งานการศึกษาปฐมวัย 
 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) (๑) 
 

 

พนักงานเทศบาล 
- นักวิชาการศึกษา   (ปก.) (๑)  
 

พนักงานเทศบาล 
- คร ู ( 4 )  
- ครูผู้ดูแลเด็ก  ( 1 ) (ว่าง) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด็ก (5) 
 

 

งานแผนและโครงการ 

 งานกิจการศาสนา   

 งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรม   
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โครงสร้างกองสวสัดิการสังคม 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาว ุ
โส 

ภาร 
กิจ 

ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 4 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑) 

 

 งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัฒนาชุมชน 

 

งานสังคมสงเคราะห์ 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑) 
 

 

 
 
 
 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.) (1) 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (๑) 
 (๑) 
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาว ุ
โส 

ภาร 
กิจ 

ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

งานตรวจสอบภายใน 

 

พนักงานเทศบาล 
-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน (๑) 
 

 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลครบรุีใต้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๕๙ 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ

พนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

การพัฒนาข้การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง นอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลครบุรีใต้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งโดยมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด  คือการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เทศบาลต าบลครบุรีใต้         จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผยโปร่งใส  ในการท างาน  
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐ
เดียวกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 

3. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ



 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๖๐ 

ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก ก.พ.ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 

เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลต าบลครบุรีใต้เล็งเห็นว่า มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลครบุรีใต ้ ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  

 



 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา        หนา้ ๖๑ 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

  เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
เพ่ือให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยืดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

 


