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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาลต าบลบ้านสางมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เทศบาลต าบล
บ้านสาง น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การพัฒนาบุคลากร การก าหนดต าแหน่งการ
จัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านสาง  และสามารถด าเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้เทศบาลต าบลบ้านสาง  สามารถคาดคะเนได้ว่า      ใน
อนาคตช่วงระยะเวลา  3  ปี ข้างหน้า  จะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานเทศบาลต าบล และลูกจ้างต าแหน่งใด  
จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านสาง  อีกทั้ง เป็นการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบล และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๓ 

 

สารบัญ 
 
 

เร่ือง               หน้า 
 
1. หลักการและเหตุผล          3 
2. วัตถุประสงค์           4 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง๓ปี       5 
4. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล      6 
5. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล        11 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง         ๑4 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล       ๑5 
8. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง                  ๑7 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     22 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง๓ปี     25 
11. บัญชีแสดงการจัดคนสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ   32 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล        36 
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง      37 
14.ภาคผนวก           38 
 - ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 - รายงานการประชุม 
 - เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังคนของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอ่ืน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560)  ของเทศบาลต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560  เพ่ือให้การบริการงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560  ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้านสาง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ ดังนี้ 

  1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14        
การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด โดยให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล ให้เทศบาลค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน  
ที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐ       
ในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  ข้อ 15 การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใดเป็น
ต าแหน่งระดับใดให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้นแล้ วเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.ท. จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของ
ต าแหน่ง การปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่าง
เดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่
ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน 

  ๑.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านสางจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในช่วงระยะเวลา 3 
ปีข้างหน้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน 

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2.1.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสางมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม          
ไมซ่้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 

2.1.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสาง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

2.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ    
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

2.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสาง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล ข้าราชการครู  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านสาง เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

2.1.๖  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสางด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลบ้านสางให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.1.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสาง มีการก าหนดต าแหน่งที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ประโยชน์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 เทศบาลต าบลบ้านสาง  มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้าง
ขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง 3 ปี ท าให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี  และสามารถตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง 3 ปี ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.5 การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๖ 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

เทศบาลต าบลบ้านสาง โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 
2561-2563) ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลบ้านสางเป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิ เค ราะห์ ภ ารกิ จ  อ าน าจหน้ าที่ ค ว าม รับ ผิ ดชอบ ของ เทศบาลต าบ ลบ้ านสาง                 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านสาง เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลบ้านสาง บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามส่วนราชการภายใน          
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชน สนองตอบต่อนโยบายผู้บริหาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้
โดยค านึงถึง 
  1. จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย 
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
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อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค   
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของ
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
    4. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
    5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
    5.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน     
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความ
จ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
    5.2 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  7.  ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน     
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม      
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะ
งานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังใน
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ลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่ าว
ได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework)นี้จะเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผน
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

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

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องวางแผนอัตราก าลัง 

  การวางแผนก าลังคน หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีจะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น 
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน พิจารณาสิ่งที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ก าลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ คุ้มกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
หรือไม่ 

2. มีแผนการพัฒนาคนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 
3. อัตราการสูญเสียก าลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด 
4. จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์ก าลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผล

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
5. การสรรหาจะกระท าโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการขาดแคลน

ก าลังได้อย่างดีที่สุด 
  วัตถุประสงค์การวางแผนก าลังคน 

1. เพ่ือให้ได้มาและธ ารงรักษาก าลังคนไว้ในจ านวนและคุณภาพที่ต้องการ 
2. ใช้อัตราก าลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับก าลังคน 
4. เป็นจุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพก าลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การเกลี่ย

ก าลังคน 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๙ 

3.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  3.2.1แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ

เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบลบ้านสาง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ   
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจึงก าหนดพนักงานจ้างเพียง 1 ประเภทคือพนักงานจ้าง
ทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลัง 
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แสดงสัดส่วนบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านสาง 

พนกังานครู

พนกังานเทศบาล

พนกังานจา้ง

2 คน

5 คน

19 คน

 
 

 3.2.2  แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่ง 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านสางมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล       
อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลต าบลบ้านสาง  
ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

- ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนนโยบาย 
อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 3.2.3  แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
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เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต 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

เทศบาลต าบลบ้านสางไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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  เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลบ้านสางที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่  1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านสาง
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่าง ไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลบ้านสาง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน งาน
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในสังกัดของกองการศึกษา เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลบ้านสาง ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการ
พิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลบ้านสาง  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 พนักงานจ้างประเภท
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจ านวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝ่าย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อ านวยการกอง ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายนั้น 

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

- พิจารณางานพนักงานเทศบาล ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

-พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
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๑๓ 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ 
 เทศบาลต าบลบ้านสาง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
 สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้

 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลบ้านสาง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อก าหนดเป็นอัตราก าลังคนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า ดังนี้   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 

 กระจกด้านที่  4Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ของ เทศบาลต าบลบ้ านสาง 
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลบ้านสาง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ 
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลบ้านสาง 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues:น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 
2 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กรเนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านสาง
เป็นองค์กรที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่เขตชุมชนเมืองมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 25 ก.ม. จึง
ท าให้มีมาผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณาถึงการ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังทดแทนกันได้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะโดยเฉพาะการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือการมอบหมายให้แต่
ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกั บ
ก าลังคนได ้

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการอัตราก าลังจาก
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม หรือการขอค าแนะน า ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
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๑๔ 

ของเทศบาลต าบลบ้านสาง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกันพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลสันป่าม่วง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลบ้านสาง
ได้มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังของข้าราชการกับเทศบาลต าบลสันป่าม่วงเนื่องจากมีพ้ืนที่รับผิดชอบติดต่อกัน    
มีลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน               
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกัน  มีจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  และประชากรมีการประกอบ
อาชีพที่เหมือนกัน  อีกทั้งท้องถิ่นทั้งสองแห่งมีการติดต่อประสานงานกันในการพัฒนาท้องที่อยู่เป็นประจ า   ท าให้
เทศบาลต าบลบ้านสางได้น ากรอบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลสันป่าม่วงมาเปรียบเทียบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านสางในอีก 3 ปีข้างหน้า  ตามตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
 

เทศบาล ส านักปลัด กองคลัง 
 

กองช่าง คร ู
ผดด 

พนักงาน
จ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงาน 
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งหมด 

ภาระ
ค่าใช้จ่าย
ด้านงาน
บุคคล 

ต าบลบ้านสาง 
 

12 5 3 2 3 2 27 32.60 

ต าบลสันป่าม่วง 
 

7 5 3 1 9 0 25 30.21 

 

จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านสาง และเทศบาลต าบลสันป่าม่วง  
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริบทลักษณะภูมิประเทศงบประมาณใกล้เคียงกันและมี
เขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านสางและเทศบาลต าบลสันป่าม่วง          
มีอัตราก าลังในส่วนของข้าราชการที่แตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก จะแตกต่างกันที่ต าแหน่งพนักงานจ้าง  
ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านสางมากกว่าของเทศบาลต าบลสันป่าม่วง ในปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลบ้านสางมีงบประมาณรายจ่าย 32,000,000 บาท ส่วนของเทศบาลต าบล
สันป่าม่วง  มีงบประมาณรายจ่าย 23,420,000 บาท  จากผลการวิเคราะห์ปริมาณงานเทศบาลต าบลบ้านสาง
จึงยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งขึ้นมาใหม่  สามารถใช้ปริมาณคนที่มีอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติงานได้  

 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลต าบลบ้านสาง การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลบ้านสาง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1) ท าให้เทศบาลต าบลบ้านสาง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลบ้านสาง สามารถวางแผน
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ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่ เทศบาลต าบลบ้านสาง     
จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
  2) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลบ้านสาง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

   3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลบ้านสาง ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลบ้านสาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
  4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น    ลงได้ 
  5) ช่วยให้เทศบาลต าบลบ้านสาง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลบ้านสาง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
บ้านสาง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
  7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผล
ส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 

ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
  1. วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านสางตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสางนโยบาย
ของรัฐบาลนโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านสาง  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม        
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน       
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยื น        

       (5) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
        (6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
        (7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
        (8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
        (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๑๖ 

       (10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  
 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 
 (1)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   (2)  ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (3)  ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   (4)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 

          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   
    (1) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  1               

  1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ    
         สนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
  1.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
         การผลิตด้านการเกษตร   
  1.3  แนวทางพัฒนาสนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ  
         ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                             

1.4 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ  
        เพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ  และมาตรฐานสากล 

  (2) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  2     
2.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง  
       เศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.2  แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.3  แนวทางการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชน  
                                        ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      

2.4  แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคน ในชุมชนและท้องถิ่น 
2.5  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 

 2.6 แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
 2.7  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน  
         กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 
 2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
2.9  แนวทางส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้าน  
       ภาษาต่างประเทศและการประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม   



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๑๗ 

       เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    (3) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  3 
     3.1  แนวทางการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ  
                                        จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต 

3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
       และสิ่งแวดล้อม 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการ  
       ก าจัดขยะ น้ าเสีย หมอกควัน ฯลฯ 

      (4) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  4 
  4.1 แนวทางปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                                 4.3  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       4.4  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ   
    4.5  แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 
   (5) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  5       

                                 5.1  แนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                                 5.2  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
     5.3  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหาร  
                                        จดัการที่มีประสิทธิภาพ                  

  5.4  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
         ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านสางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ 
  4. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลบ้านสาง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่      
ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริงและต้องค านึงถึงโครงการส่วนราชการและจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ในเทศบาล
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  5. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปีโดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 

6. ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 

 
๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
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๑๘ 

เพ่ือให้การวางแผนกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลบ้านสาง มีความครบถ้วนสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลบ้านสางได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลว่ามีปัญหาอะไรและมีความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้   
    สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบ้านสาง โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                 1.1  การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
                                         1.2    การก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
                                     1.3  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ไหล่ถนนแคบ ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก   
                                           และปลอดภัย 
             1.4  การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
          2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
                                  2.1. เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น 
                                  2.2. ขาดตลาดเล็กรองรับ ผลผลิตทางการเกษตร 
                                  2.3. ขาดความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ในการผลิต การพัฒนาสินค้า 
                                         ให้มีคุณภาพ 
                                  2.4. แรงงานว่างงาน อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า 
                                  2.5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูง   
                                         ศัตรูพืชรบกวน 
                                  2.6  เกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มมากนัก 

                              2.7  เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการประกอบการไม่เพียงพอ 
       3. ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

                                   3.1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
                                   3.2. ประชาชนไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี 

                               3.3 บุคลากรประจ าสถานีอนามัยไม่ใช่แพทย์เชี่ยวชาญโดยตรง ไม่สามารถท่ีจะ  
                                     ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินได้  

                                   3.4  สถานที่ให้บริการข้อมูลทางด้านสาธารณสุข (ศสมช.)ประจ าหมู่บ้าน 
                                          ขาดการปรับปรุงดูแลไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ให้บริการเบื้องต้นแก่ราษฎร  
                                          ในพ้ืนที่ได้ 
                          4.  ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค  และน้ าเพื่อการเกษตร 
                                  4.1.  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
                                  4.2.  ระบบประปาหมู่บ้าน บ่อน้ าบาดาล ที่มีอยู่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน 
                                          และไม่เพียงพอ 
                                  4.3.  ขาดความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
                                  4.4   ระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้การได้ในฤดูแล้ง  
                                          เนื่องจากบ่อน้ าบาดาลแห้ง  
                         5.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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                                  5.1.  การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชน ปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า 
                                  5.2.  เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ 
                                          และเกิดสารพิษตกค้าง  
                                  5.3.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                          และสิ่งแวดล้อม 
                                  5.4.  ปัญหามลพิษในท้องถิ่นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงสีข้าว 
                                  5.5.  การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะและขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะ 
                         6.  ปัญหาการเมือง และการบริหาร  
                              6.1.  ผู้น าท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดจิตส านึก   
                                      และความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่น 

                              6.2.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                             6.3.  เทศบาลต าบลมีรายได้ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน/             
                                     โครงการที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน 
                             6.4.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น หน้าที่  
                                     ในการเสียภาษี  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
                             6.5.  การส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ของบุคลากรยังไม่ทั่วถึง 

                          7.  ปัญหาอื่น ๆ 
                                   7.1.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชน 
                                   7.2.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 

                               7.3  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
                               7.4  การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่นอุทกภัย  วาตภัย ท าให้เกิดความเสียหาย 
                                      แก่พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 

7.5 การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์   
       และผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        1.1  ต้องการซ่อมแซม/ปรับปรุง พัฒนาและบ ารุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน               
                                                 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก  และขยายความกว้างของถนน 
                                1.2  ต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง  
                                                 ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
                                1.3   ต้องการให้มีการปรับปรุง  พัฒนาถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
                                                 เพ่ือลดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งผลิต  สู่บ้านและจ าหน่าย   
                                                 ผลผลิตทางการเกษตร 
                               1.4  ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                     1.5  ต้องการขุดลอก คู คลอง วางท่อระบายน้ า 

 

                              2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
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                                       2.1.  จัดให้มีการค้า การลงทุน มีตลาดเล็กทางการเกษตรหรือลานค้าชุมชนใน          
                                               ท้องถิ่น 
                                       2.2.  ส่งเสริมและสนับสนนุการประกอบอาชีพเสริมและเงินทุนหมุนเวียนแก่  
                                               ประชาชน 
                                        2.3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 
                                               อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น 
                                        2.4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้มี 
                                                คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
                                        2.5   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
                                        2.6   ต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
                                        2.7   ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                             3.  ความต้องการด้านสาธารณสขุ และอนามัย 
                                        3.1  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
                                        3.2.  รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
                                        3.3.  รณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
                                        3.4.  ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถ 
                                                ใช้ประโยชน์ได้อย่างดี 
                             4.  ความต้องการด้านน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 
                                       4.1   ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคให้อย่าง  
                                                เพียงพอ 
                                       4.2.  ขยายเขตบริการน้ าประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
                                       4.3.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
                                               และมีประสิทธิภาพ 
                                       4.4.  ขุดลอกและเทดาดคอนกรีตล าเหมืองเพื่อให้น้ าไหลเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
                                               ได้อย่างสะดวก 
                             5.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
                                       5.1.  จัดให้มีสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
                                       5.2.  ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
                                       5.3.  สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
                                               แต่เรียนดี 
                                       5.4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม   
                                               ประเพณีของท้องถิ่น 

          6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                  6.1.  สร้างความตระหนัก  ปลูกฝังค่านิยมในการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู   
                                                อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นน้ าที่กักเก็บน้ า 

                                 6.2   เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
                                         กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชน 
                                         ได้ทราบและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
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                                 6.3.   ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  แทนการใช้ปุ๋ยเคมี  เพื่อปรับปรุง  
                                         คุณภาพดินและน้ า 
                                 6.4.   สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะและจัดหาสถานที่ทิ้ง 
                                         อย่างเหมาะสม 
                                 6.5    ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม 

พ 

                              7.  ความต้องการด้านการเมือง และการบริหาร 
                                         7.1  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และเพ่ิม  
                                                ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่น 

7.2 ส่งเสริมความรู้หลักการบริหารให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   
       ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
7.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

             ต่าง ๆ 
7.4 จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ หรือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของเทศบาลต าบลเพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

7.5 จัดท าโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 
 
                               8.  ความต้องการด้านอ่ืน ๆ 

8.1  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
8.2  จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
      ยาเสพติด 
8.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
8.4  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลโดยขอรับการสนับสนุน  
       งบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

      8.5  ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน 
        8.6  ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน 
        8.7  ต้องการให้มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่า 
                                                 ของผู้สูงอายุ 
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การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนา (โดยเทคนคิ SWOT) 
 

จุดแข็ง ( STRENGTH : S ) 
1. การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง 
2. มีแหล่งธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  การด าเนินงานโครงการต่างๆ จึงมุ่งประโยชน์ต่อ

ประชาชนเป็นหลัก  
4. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของต าบล  
5. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

พัฒนาท้องถิ่น    
จุดอ่อน ( WEAKNESS : W ) 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น 
2. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอในการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่

และพ้ืนที่รับผิดชอบ  
4. มีปัญหาทางด้านสังคมที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนเช่น ปัญหายาเสพ

ติด ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก และเยาวชน ฯลฯ 
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โอกาส ( OPPORTUNITY : O ) 
1. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ ท าให้เป็นจุดศึกษา 

และจุดสนใจของอ าเภอ และจังหวัด 
2. พ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอ าเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีงบประมาณในการบริหารจัดการ และมีความเป็นอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อจ ากัด ( THREAT : T ) 
1. พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรวม 
2. การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการ

จัดสรรยังไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนา มีข้อจ ากัด   

                 ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 
 
๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านสาง 
   

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(9) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
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(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า 

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  

สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
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(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแก้ปัญหาของ
เทศบาลต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ประกอบกับการด าเนินการเทศบาลต าบล จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาล
ต าบล เป็นส าคัญ ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้านสางจึงได้จัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตของเทศบาลต าบลบ้านสางเป็น
ภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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2.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3.  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
 
 
 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

(มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกู ล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๒๗ 

1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จ าเป็น

และสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)) 
5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 

17 (16)) 
 

 

 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

เทศบาลต าบลบ้านสาง เป็นเทศบาลประเภทสามัญ มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ออกเป็น  3  ส่วนราชการ ดังนี้  ส านักปลัด   กองคลัง  และกองช่าง   มีอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 19 
อัตรา  ครู 2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง(ท่ีใช้เงินอุดหนุน) 4 อัตรา พนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รวมต าแหน่งบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  30 อัตรา  จากแผนอัตราก าลังในปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลบ้านสางประสบกับปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังโดยแยกเป็นราย
กอง ดังนี้ 
 

1) ส านักปลัด 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง  มีอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จ านวน       

๑1 ต าแหน่ง 11 อัตรา ครู 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง(ที่ใช้เงินอุดหนุน)          
4  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  2 อัตรา  ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
ที่สูงถึงร้อยละ 38 จึงมีการปรับลดต าแหน่งพนักงานจ้าง  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวน
บุคลากรในส านักปลัดในปัจจุบัน ยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรของส านักปลัด  
ที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  
 

2) กองคลัง  
             กองคลังมีจ านวนพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 อัตรา  ซึ่งมีจ านวนพนักงานที ่



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๒๘ 

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงานที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากร         
ในกองคลังยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงก าหนดกรอบอัตราก าลังเท่าเดิม  

3) กองช่าง  
กองช่าง  มีพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จ านวน 3 อัตรา  พนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน 1  

อัตรา มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการถูกต้องและเหมาะสม คือมีการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม  งานประสาน
สาธารณูปโภค และงานผังเมือง เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากร ในกองช่างยัง
สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงก าหนดกรอบอัตราก าลังเท่าเดิม 

  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ได้ก าหนดไว้ว่า ใน
การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่น ามาจากเงิน
รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่า    
ร้อยละยี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ประกอบกับปัจจุบันได้มี
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา         
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพ่ิม ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลเพิ่มสูงขึ้น หากแต่ละกองเพ่ิม
จ านวนบุคลากรอาจท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น จึงเห็นว่าควรมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ปฏิบัติงาน ใน
ภารกิจที่ยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบงานนั้น ๆ เพ่ือเป็นการบริหารงบประมาณด้านบุคคลให้อยู่ในกรอบร้อยละ ๔๐ 
จึงไม่เสนอขอเพ่ิมจ านวนบุคลากรแต่จะใช้การมอบหมายงานแทน  
      

จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี(รอบปีงบประมาณ 2561-2563) 
จึงได้วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงานก าหนดต าแหน่งที่มีความจ าเป็นและต้องการอย่างแท้จริงให้สอดคล้องกับ
ภารกิจอ านาจหน้าที่ปัจจุบันและเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านสาง ต่อไป 
 
๘.  โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านสาง เทศบาลมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงมีการก าหนดโครงการให้เป็นไปตามข้อสั่ง
การ ดังนี้  

๘.๑โครงสร้างส่วนราชการ        
เทศบาลต าบลบ้านสางเป็นเทศบาลสามัญตามโครงสร้างส่วนราชการในระบบแท่ง ได้ก าหนด 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยเทศบาลต าบลบ้านสางได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและได้การก าหนดโครงสร้างส่ วนราชการที่จะรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น ดังนี้ 

 
ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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๒๙ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันการบุกรุกและท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 
- งานสิทธิสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้าง 
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศสุัตว์ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพฒันาศูนย์เด็กเล็ก 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานการกีฬา 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

 

1. ส านักปลัดเทศบาล  
  - งานธุรการและบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานการศึกษาและศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานแผนและงบประมาณ 

  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
- งานดา้นกฎหมายและคด ี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

-   งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานกิจการสภาท้องถิ่น 
- งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
- งานการประชุม 

  - งานอ านวยการและประสานงาน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 

  - งานฟืน้ฟ ู
 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  กองคลัง 
- งานการเงนิและบัญช ี
- งานจัดเก็บและพฒันารายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ 
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๓๐ 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงนิ 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

2.4 งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสด ุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
- งานพสัด ุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  กองช่าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
- งานออกแบบงานก่อสร้าง 

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4  งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที ่
- งานวางผงัพัฒนาเมือง 

  - งานควบคุมทางผังเมือง 
 
3.5 งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร
และรื้อถอนอาคาร 
- งานตรวจผังบริเวณและแบบแปลนก่อสร้าง 
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๓๑ 

- งานตรวจพืน้ที่ขออนุญาตฯ 
- งานออกใบอนุญาตฯ 
3.6 งานรับแจ้งประกอบกิจการฯน้ ามนัเชื้อเพลิง 
- งานตรวจหลักฐานและผังบริเวณ 
- งานตรวจสถานที่เก็บน้ ามันฯ 
- งานออกใบรับแจ้งประกอบกิจการฯ 

 
 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้วิเคราะห์เพ่ือประมาณการการใช้อัตราก าลังพนักงานเทศบาลให้
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านสาง ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยจะน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 
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๓๒ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
 

ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู คศ.1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

 
2 
1 
 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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๓๓ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลังระดับต้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลังปฏิบตัิการ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง 
นักบริหารงานช่างระดับต้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานสูบน้ า  

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

รวม 30 30 30 30 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลบ้านสาง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563    งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 
 

๓๔ 

หน้า 34+35  ภาระ  คชจ 
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10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านสาง 
 

 ปลัดเทศบาล 
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

เลขที่ 33-2-00-1101-001 
  
 
                กองคลัง        กองช่าง 
           ส านักปลัดเทศบาล   ผู้อ านวยการกองคลัง                                                     ผู้อ านวยการกองช่าง 
           หวัหน้าส านักปลัด                                               (นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)                                          (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
       (นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)                                                  เลขที่  33-2-04-2102-001                                              เลขที่ 33-2-05-2103-001 
         เลขท่ี 33-2-01-2101-001 
  
 -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม         -  งานประสานสาธารณูปโภค 
 -  งานแผนและงบประมาณ - งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ                                                    -  งานวิศวกรรม 

  -   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - งานจัดเก็บและพฒันารายได้                                                       -  งานผังเมือง 
   -  งานธุรการและบริหารทั่วไป                                                    - งานการเงนิและบัญช ี  
   -  งานการเจ้าหน้าที ่   
 -  งานการศึกษาและศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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          โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง 

 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

   นักบริหารงานทั่วไประดับต้น(1) 
  
            

                          -  งานพฒันาชุมชนและสังคมสงเคราะห์            
             - งานธุรการและบรหิารทั่วไป 

- งานการเจ้าหน้าที ่
                       - งานการศกึษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        - งานแผนและงบประมาณ 

                      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  
  -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( 1 )                -  นักวิชาการเกษตร  (1)                                                    -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)                                          
  -  นักวิชาการศึกษา ( 1 )                            -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (1)                       -  คนงานท่ัวไป (2)                                                                      
  -  นักทรัพยากรบุคคล ( 1 )                           -  นักประชาสัมพันธ์   (1)                                     -  ครู (2) 
  -  นักวิชาการสาธารณสุข   ( 1 )                      -  นักจัดการงานท่ัวไป  (1)                                  -  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (4)            
  -  นักพัฒนาชุมชน (1)                                   

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 7 - - - 1 - 3 4 3 20 
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     โครงสร้างกองคลัง 
 

                ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                      นักบริหารงานการคลังระดับต้น (1 ) 
  

 
 
     งานการเงินและบัญชี        งานทะเบียนทรัพย์สิน และวัสดุ                      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  
- งานการบัญช ี      -  งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี   -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน    -  งานพสัด ุ      -  งานพฒันารายได ้
- งานงบการเงินและงบทดลอง     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์    -  งานควบคุมกิจการค้า ค่าปรับ 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน            -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 

 
- นักวิชาการเงินและบญัชี (1) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
- นักวิชาการพัสดุ (1) 
- นักวิชาการคลัง (1) 

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 3 - - - - - - - - 5 
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                               โครงสร้างกองช่าง 
 

         
                    ผู้อ านวยการกองช่าง 

                      นักบริหารงานช่างระดับต้น(1) 
 
 

                                                                                                       - งานวศิวกรรม 
                      - งานประสานสาธารณูปโภค 

                                                                                                       - งานผงัเมือง 
                                                                                          - งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ า 
                                                                                                       - งานสวนสาธารณะ 
 

          
- นายช่างโยธา (2) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานสูบน้ า (1)                                                                       

 

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 
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11. บัญชีแสดงการจัดคนสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่  
 
 
 
 
 
 
 

EXCEL 
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๑2.  แนวทางการพัฒนาพนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านสาง    

 เทศบาลต าบลบ้านสาง  ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็น
แล้ว เทศบาลต าบลบ้านสาง ยังตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้พัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 

1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการท างาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างาน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาส
ตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบลบ้านสาง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านสางตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี ต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

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

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
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 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 
แนวทางการพัฒนา  ได้แก่ 
๑ จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฎิบัติ

การตามหน่วยงานต่าง  ๆ  โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของแต่ละต าแหน่งกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒ จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลต าบลบ้านสางเป็นผู้
จัดอบรมเอง เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

๓ จัดให้มีการศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฎิบัติงาน 

4  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองสามารถน าความรู้มา
พัฒนากับการปฎิบัติงานได้ 

๕ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว อ านวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

หลักสูตรการพัฒนาได้แก่ 
๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 
๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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๑3.ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านสาง 
   
 เทศบาลต าบลบ้านสาง ได้จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และลูกจ้างของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วน
ตน อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยม
หลักของจริยธรรม  ดังนี้  

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนแลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
 
1.  บันทึกแจ้งเรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) 
3.  หนังสือแจ้งค าสั่งและขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
4.  หนังสือขอกรอบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลสันป่าม่วงเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ 
5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 
 

 
 

 


