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อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ – 256๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครบกำหนด
บังคับใช้ในวันที่  30  กันยายน  256๓ โดยต้องดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
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  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมี
ตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด  ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ และคุณภาพของงาน ตลอดจนกระทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ที่จะต้องจ่าย  โดยให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลเพ่ือใช้ในการ
กำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) กำหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนด                       
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จัดทำแผนอัตรากำลัง
ของเทศบาล  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  
วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ขึน้ 
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๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์   มีการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง 
การสรรหาและเลือกสรร  การใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  โดยคำนึงถึงแผนอัตรากำลัง 
3 ปี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ให้เหมาะสม 
           ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง การจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจ
หนา้ที ่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   
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                    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  ซ่ึงประกอบด้วยนายกเทศมนตรี
ตำบลวังโพธิ์  เป็นประธาน ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบการบริหารบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมาย  1 คน เป็น ผู้ชว่ยเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓ ป ี โดยใหม้ีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ วิเคราะห์ภารกจิ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังโพธิ์         ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561  และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผน พัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ เพ่ือให้การดำเนินการ
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์บรรลุผลการตามพันธกิจที่  ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้น 
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการ
ว่างแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง  ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องอัตรากำลังคนให้รองรับสถานการณ์      ในอนาคต 
                     ๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนคา่ใช้จา่ยของกำลังคน : Supply pressure เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณาเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตา่งๆ โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท  เพื่อให้การกำหนดตำแหนง่และการปรับระดบัชั้นงานเป็นไปอยา่งประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิน่ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององคก์ร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลัง
ข้าราชการหรือพักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ จะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง((Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐานวา่ งาน
ใดที่มีกระบวนการและเวลาที่ใชม้ากกว่า โดยเปรียบเทียบย่อมตอ้งใช้อัตรากำลังคนมากกว่า อยา่งไรก็ดีในภาคราชการ 
 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
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ส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบาง
ประเภท ไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นฯข้อมูลที่ใช้ในการกำหนด
คำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอน  นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  กำหนดความต้องการพนักงาน
จ้าง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความต้องการให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่
และต้องคำนึงถึงโครงสร้างและจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการกำหนดอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ทีพึ่ง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กร มายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกบัผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็บแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรอืนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน   
3 ประเด็นดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนทีน่ั้น  จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ  สารบรรณ และบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างปัจจุบันของแตล่ะส่วนราชการ
นั้นมีความเหาะสมมากน้อยเพียงใด  

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหน่งทีจ่ะเกษียณอายุไป เป็นต้น  

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการ และผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซ่ึงมุมมอง  
ต่าง ๆ อาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน เทศบาล.  ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน เทศบาล. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงาน และปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.8 ให้เทศบาลมีแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  โดยเข้ารับการฝึกอบรม และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่จริง 

 
ฯลฯ 
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             เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีความครบถ้วนและสามารถ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลวังโพธิ์  ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่
สำคัญ ดังนี้   

สภาพปัญหาของเขตพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และประสบปัญหา 

ต่างๆ มากมายในฤดูร้อนและฤดูฝน  
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอเป็นอันตรายต่อการเดินทางยามค่ำคืน 
๑.๓ ปัญหาการติดต่อสื่อสารไม่สะดวก เนื่องจากมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
1.4 การรับรู้ข่าวสารน้อย เนื่องจากไม่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
1.5 การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
      - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
      - ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

- ปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
- ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไม่เพียงพอกับต้นทุน  

๒.๒ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
3.  ปัญหาด้านสังคม 

3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ยากต่อการควบคุมดูแล 
3.3 ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
3.4 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3.5 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

4.  ปัญหาด้านการเมือง และการบริหาร 
4.๑ ขาดความเข้มแข็งขององคก์รภาคประชาชน 
4.๒ บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
4.3 ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 

5.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.๑ ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.๒ ปัญหาของไฟไหม้ป่า และการเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ หรือหาของป่า 
    5.๓ ปัญหาบ่อขยะ ฟาร์มเลีย้งไก่ และยาปราบศัตรูพืชส่งกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดมลภาวะกับชุมชน 

5.4 ขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 

 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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6.  ปัญหาด้านการสาธารณสุข   
6.๑ ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
6.2 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย   
6.3 การอาชีวอนามัย  อัตราการเจ็บป่วย  เนื่องจากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
6.4 การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดี 
7.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบไม่ทัว่ถงึ 

 7.3 การยึดติดค่านิยมแบบดั้งเดิม  และขาดความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพ 
 7.4 ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ความต้องการของประชาชน 
๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.1 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพียงพอทุกหมู่บ้าน  
๑.2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมในส่วนที่ยังไม่มี 
๑.3 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก  ผิวถนนลาดยาง  ผิวถนนคอนกรีต 
1.4 ติดตั้งหอกระจายข่าวเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
1.5 ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตผลทางการเกษตร 
๒.๒ ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๒.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.5 ให้ความรู้ทางชีวภาพ การพึ่งพาทางธรรมชาติ และลดการใช้สารเคมี 

3.  ด้านสังคม 
3.1 ให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีความปรองดองในชุมชน 
3.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.3 เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4.  ด้านการเมือง และการบริหาร  
     4.๑ จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
     4.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
      5.๑ รณรงคใ์ห้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.3 รณรงคไ์ม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
5.4 มีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ  

6.  ด้านการสาธารณสุข 
      6.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
      6.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  สาธารณสุข  การดำรงชีพให้ถูกสุขอนามัย 
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6.๓ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
      6.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง 

6.5 การรณรงค์ต่อต้านกำจัดยุงลายโรคไข้เลือดออก   
7.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      7.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล  มีห้องสมุดชุมชน 
      7.๒ ให้ความรู้ด้านการศึกษา การศึกษานอกระบบ  
      7.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 

7.๔ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ฯลฯ 
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               การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังโพธิ์นั้น ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564   
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์คือ  “เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตทีด่ี    มีความพร้อมทางการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมธรรมาภิบาล”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้ตำบลวังโพธิ์เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  สำหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  ได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดย
การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพ
ติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ทีม่ั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคณุภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ำชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  ฯลฯ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส #   

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 

๕.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
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  การวิ เค ร าะห์ ภ ารกิ จ  อ ำน าจห น้ าที่ ข อ ง เท ศ บ าล ต ำบ ล  ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ  
เทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร   ดังนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง  
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น  
(9) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ท่ีเทศบาลตําบลอาจจะทำใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่  

(1) ให้มนี้ำาสะอาดหรือการประปา  
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ  
(9) เทศพาณิชย์  

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาลตําบลมีอํานาจ และหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางเท้าาและทางระบายน้ำ  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
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(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) 
การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณอ่ืน ๆ  
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ กําหนด 
ฯลฯ 

 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-11- 
การวเิคราะห์บุคลากรและองค์กร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเขา้ใจได้ง่าย 

 

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
    ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
    ต่อเหตุการณ์ 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ  
   และ IT ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ  
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. มีอายุเฉลี่ย 25-45 เป็นวยัทำงาน 
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง อบต.  
   สามารถทำงานคล่องตัว การเดินทางสะดวก โดยใช้ 
   ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
 

๑.  การใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภ์ไม่  
    คำนงึถึงกฎระเบียบของทางราชการ ปกครองยาก 
๒.  บุคลากรขาดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นระบบ  
     และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานทีป่ฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดความกระตือรือร้น  ทำงานในลักษณะใช้ 
     ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
5.  บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ 
    มีน้อยไม่เพียงพอต่อภารกิจขององค์กร    
6.  ไมศ่ึกษาความรู้เพ่ิมเติม  ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการ 
    ทำงานในปัจจุบันทีต่้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
7. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญและความแม่นยำ 
    เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. เจ้าหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประ 
ชาชนทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย 

2. บคุลากรมีถิน่ที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
    ภาพพ้ืนที่ และรูท้ัศนคติของประชาชนได้ดี  
3. บุคลากรมโีอกาสพัฒนาความรู้ในระดับปริญญาตรี  
    และปริญญาโทเพ่ิมขึ้น  
4. บุคลากรมีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
   และแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
5. บุคลากรมโีอกาสศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัตงิาน และมีการ 
     เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกจิ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
5.  ปัญหาการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย และมีความแตกต่าง
ทางด้านความคิด 
6.  ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยึดถือความคิด 
     แบบเดิมๆ 
7. พื้นที่กว้าง ประชาชนอยู่กระจัดกระจาย บุคลากร 
   ที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

 
 
 

 
 



 

-12- 
การวเิคราะห์องค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
    ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
    ต่อเหตุการณ์ 
๒. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
    ปฏิบัต ิ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
    ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4. ให้โอกาสในการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่าง 
    สม่ำเสมอ 
5. บุคลากรมีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
    อบต. รักถ่ินฐานไม่ต้องการย้ายที่อยู่ การเดินทาง 
    สะดวกทำงานล่วงเวลาได้ 
6. ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานมคีวามรู้ความเข้าใจ 
    ในการทำงาน สามารถตอบสนองนโยบายได้ดี 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ประสบการณ์ 
     ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ไม่มีความ 
     กระตือรือร้น 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจทีท่ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
     ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  การทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
6.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
7.  งบประมาณน้อย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
     ในการบริการสาธารณะไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.มากขึ้น  
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งตำบล 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
    สภาพพ้ืนที่ และทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมโีอกาสพัฒนาความรู้ในระดับมัธยมศึกษา  
    ระดับปรญิญาตรี และปริญญาโทเพิ่มขึ้น  
5. ชุมชนมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงาน  
   ของ อบต.ในฐานะตัวแทน 
  

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ   
๔.  บุคลากรมภีาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
5.  ปัญหาการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย  เกิดความแตกต่าง 
     ทางด้านความคิด 
6.  ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยึดถือความคิด 
     แบบเดิมๆ 
7. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ 
    แบบเครือญาติในชุมชน ยากต่อการควบคุมดูแล 
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 ภารกิจหลัก 
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
                             ภารกิจรอง 

๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การส่งเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๔. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  
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เทศบาลตำบลวังโพธิ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.กลาง) กำหนดให้
เป็นขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่  สำนักงานปลัด  กองคลัง  
กองช่าง  และกองการประปา  กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา  แต่เนื่องจากเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ มีภารกิจและปริมาณงานเพ่ิมขึ้นในส่วนราชการต่าง ๆ ในกรอบอัตรากำลังและจำนวนบุคลากรที่มี
อยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และแก้ไขปัญหาการบรหิารงาน
ภายในส่วนราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ในโอกาสต่อไป 
 

การวิเคราะห์องค์กร 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับ เทศบาล.ข้างเคียง ได้แก่ อบต.ท่าเสา และ อบต.ลุ่มสุ่ม ทีอ่ยู่

ใกล้เคียงและมีขนาดเดียวกัน ดังนั้นในอนาคตข้างหน้าจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์อตัรากำลังก่อน
การสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งท่ีว่างเพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการ กรอบอัตรากำลัง และงบประมาณด้านบุคลากรไม่ให้เกินกำหนดตามมาตรา 35 ของ
เทศบาลตำบลต่อไป 

จากการเปรียบเทียบกับจำนวนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้องตี้  และองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นตำบลข้างเคียงในกลุ่มเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน มีงบประมาณ
และภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล     ท่าเสา มีความ
เหมาะสมแล้ว ไมส่มควรกำหนดอัตรากำลังเพ่ิมอีก  ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลังของ อบต.ท่าเสา  กับ อบต.วังกระแจะ และ อบต.ลุ่มสุ่ม 
ที ่ รายการ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อบต.ท่าเสา อบต.ลุ่มสุ่ม หมายเหตุ 
1 ประเภทองค์กร ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ  
2 ส่วนราชการ 4 3 3  
3 ปริมาณงาน  18 15  
4 งบประมาณ 29,000,000 48,300,000 42,000,000  
5 บุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 33 52 49   
6 เขตการปกครอง 1 11  11  
7 ประชากรทั้งหมด 2,017 10,132 6,978   

 

สรุป 
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบอัตรากำลังในกลุ่มเดียวกันและใกล้เคียง ในอนาคตข้างหน้าจึงไม่มี 

ความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ เห็นควรปรับลดอัตรากำลังลงอีก หรืออาจคงไว้เท่าเดิม  
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 ตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35  หากเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและต้องการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการ  เห็นควรปรับเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงาน  ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและความ
คล่องตัวในการบริหารงานและการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงสอดคล้องกับพันธกิจและ
อำนาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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เทศบาลตำบลวังโพธิ์  มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้ 

อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้ 

๘.๑  โครงสร้าง  
   จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรก 
หากมีการถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบล อาจพิจารณาในการปรับเกลี่ยตำแหน่งแทนการบรรจุเพิ่มเติม
จนกว่าเทศบาลตำบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอ  ก็อาจจะพิจารณากำหนดกรอบพนักงาน
ตามตำแหน่งต่างๆให้ตรงกับสายงานต่อไป 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. สำนักปลัดเทศบาล 
  1.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
     1.1.1 งานแผนและงบประมาณ 
  ๑.2  งานธุรการ 
  ๑.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
  ๑.4  งานทะเบียนราษฎร 
  ๑.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑.๖  งานพัฒนาชุมชน 
  ๑.๗  งานการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๘ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๒.  กองคลัง 
    ๒.๑  งานธุรการ 
    ๒.2  งานการเงินและบัญชี 
    ๒.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
    ๒.4  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๓.  กองช่าง 
    ๓.๑   งานธุรการ 
    ๓.๒   งานวิศวกรรม 
    ๓.๓   งานสาธารณูปโภค 
    ๓.๔   งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ 
    ๓.๕   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    ๓.๖   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๔.  กองการประปา 
    ๔.๑  งานผลิตและบริการ 

 ๔.๒  งานการเงินและบัญชี 

๑. สำนักปลัดเทศบาล 
  1.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
     1.1.1 งานแผนและงบประมาณ 
   ๑.2  งานธุรการ 
   ๑.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.4  งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๖  งานพัฒนาชุมชน 
   ๑.๗  งานการศึกษาปฐมวัย 

 ๑.๘ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๒.  กองคลัง 
    ๒.๑  งานธุรการ 
    ๒.2  งานการเงินและบัญชี 
    ๒.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
    ๒.4   งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๓.  กองช่าง 
    ๓.๑   งานธุรการ 
    ๓.๒    งานวิศวกรรม 
    ๓.๓   งานสาธารณูปโภค 
    ๓.๔   งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
    ๓.๕   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
๔.  กองการประปา 
    ๔.๑  งานผลิตและบริการ 

 ๔.๒  งานการเงินและบัญชี 

 

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

        ให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจทีจ่ะดำเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเปน็ตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเทา่ใด เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จงึจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน 
เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลและเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี  ดังนี้
 กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  

ส่วนราชการ 

ระดับ 
ตำแหน่ง 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

ไม่
ว่าง 

ว่าง กรอบอัตราตำแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  

3 ปขี้างหนา้ 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหต ุ

   ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
ปลัดเทศบาล(นกับริหารงานทอ้งถิน่) 02-2-00-1101-001 
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)02-2-00-1101-002 
สำนักปลัดเทศบาล  
- หน.สำนักปลัด(นกับริหารงานทั่วไป) 02-2-01-2102-001 
- หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นกับริหารงานทั่วไป)   
02-2-01-2102-002 
- นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 02-2-01-3103-001 
- นกัพัฒนาชมุชน  02-2-01-3801-001 
- นกัทรัพยากรบุคคล 02-2-01-3102-001 
- นกัวิชาการศกึษา  02-2-01-3803-001 
- นกัจัดการงานทะเบียนและบัตร 02-2-01-3104-001 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน02-2-01-4801-001 
- เจ้าพนักงานธรุการ 02-2-01-4101-001 
- เจ้าพนักงานธรุการ 02-2-01-4101-002 
- เจ้าพนักงานทะเบียน 02-2-01-4102-001 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   02-2-01-3810-001 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   02-2-01-3810-002 
- ครูผู้ดแูลเดก็  02-2-01-6600-119 
กองคลัง   
- ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลงั) 02-2-04-2103-001 
- นกัวิชาการพัสด ุ 02-2-04-3204-001 
- นกัวิชาการจดัเก็บรายได้ 02-2-01-3203-001 
- เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 02-2-04-4201-001 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-2-04-4201-001 
พนักงานจ้าง 
- ผช.เจ้าพนกังานพัสด ุ
- ผช.เจ้าพนกังานการเงินและบัญช ี
กองช่าง   
- ผอ.กองชา่ง (นักบริหารงานช่าง) 02-2-05-2103-001 
- นายช่างโยธา  02-2-05-4701-001 
- เจ้าพนักงานธรุการ  02-2-05-4101-001 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 02-2-05-4601-001 
ลูกจ้างประจำ 
- ช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- ผช.ธรุการ 
กองการประปา 
- ผู้อำนวยการกองการประปา 02-2-09-2106-001 
- นกัวิชาการเงินและบัญชี 02-2-09-3201-001 
- เจ้าพนักงานกาเงินและบัญชี02-2-09-4201-001 

กลาง 
ต้น 
 

ต้น 
ต้น 
 

ปก.. 
ชก. 
ปก.. 
ปก. 

ปก./ชก. 
ชง. 
ชง. 

ปง./ชง. 
ชง. 
ชง. 

 
ปง.. 
- 
 

  ต้น 
ปก./ชก. 

ชก. 
ชง. 
ชง. 
 
- 
- 
 

ต้น 
ชง. 
ปง. 
ชง. 
 
 
 
- 
- 
 

ต้น 
ปก. 
ชง. 

๑ 
1 
 

๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
๑ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
๑ 
๑ 
1 
1 
 

1 
1 
 

๑ 
๑ 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

๑ 
- 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
1 
๑ 
1 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
 

๑ 
 

1 
 

1 
- 
1 
1 
๑ 
 
- 
- 
 
- 
1 
1 
๑ 
 

๑ 
 
- 
- 
 
- 
1 
1 

- 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
1 
- 
- 
- 
 

1 
1 
 

1 
- 
- 
- 
 
- 
 

1 
1 
 

1 
- 
- 

๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
1 
1 
1 
1 
 

1 
๑ 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
1 
1 
1 
1 
 

1 
๑ 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

๑ 
1 
 

๑ 
๑ 
๑ 
1 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
1 
1 
1 
1 
 

1 
๑ 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

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

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

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

 

รวม  33 23 10 33 33 33 - - -  



 

-17- 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาล 
 

 

 
 
 

 
  
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 

ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการการประปา 

พนักงานเทศบาล 
- นักบริหารงานท่ัว่ไป(ระดับต้น) (1) 
- นักบริหารงานท่ัว่ไป(ระดับต้น) (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปก/ชก (ว่าง) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก (1) 
- เจ้าพนักงานทะเบียน (ชง) (1) 
- จพง.ป้องกนัฯ (ชง) (1) 
- จพง.ป้องกันฯ (ชก) (1) 
- นักพัฒนาชุมชน (ชก) (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ชง) (1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก (ว่าง) 

พนักงานคร ู
- ครู  (1) 

พนักงานเทศบาล 
- นักบริหารงานคลังระดับต้น (1) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก (1) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ชง (1) 
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (ว่าง) 

 

พนักงานเทศบาล 
- นักบริหารงานช่างระดับต้น (1) 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปก (1) 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง (1) 

ลูกจ้างประจำ 
- ช่างไฟฟ้า (1) 
 

พนักงานเทศบาล 
- นักบริหารงานประปาระดับต้น (ว่าง) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ชง (1) 

 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี 
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โครงสร้างของสำนักงานปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
 
 
 

 
ประเภท อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนง.จ้าง 

(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ผช.คร ู

ผู้ดูแลเด็ก 
พนง.จ้างตามภารกิจ 

(คุณวุฒิ) 
พนง.จ้างตามภารกิจ

(ทักษะ) 
พนง.จ้างทั่วไป

(คนงาน) ระดับ สูง กลาง ต้น ชพ. ชช. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จำนวน - - 2 - - - 3 - 3 1 - 1 - - - 

 
 
 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) (1) 
 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 
- นักบริหารงานทั่ ว่ ไป

(ระดับต้น) (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ปก. (1) 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
ชง (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
ปง/ชง (ว่าง) 
 

 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากร

บุคคล ปก (1) 
 
 

 

งานทะเบียนราษฎร 
- นั ก จั ด ก า ร ง า น
ทะเบี ยนและบัตร 

(ปก./ชก.)(ว่าง 1) 
- เจ้าพนักงาน
ทะเบียน (ชง) (1) 

 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน 

ชก (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน ชง (1) 
 
 

 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ชง (1) 

- จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ปง (1) 
 

งานการศึกษาปฐมวัย 
- นักวิชาการศึกษา 

ปก (1) 
- ครู (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง  

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
   

ประเภท อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง    
 ประจำ 

พนง.จ้าง 
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 

พนง.จ้างตามภารกิจ 
(คุณวุฒิ) ระดับ สูง กลาง ต้น ชพ. ชช. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - 1 - - 1 - - 2 - - - - 
          
  
                                            
               

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

งานการเงินและบัญช ี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีชง (1) 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
(ว่าง 1 ) 

 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (ว่าง) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง 1 ) 
 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก  (1) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง  (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองช่าง  
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประเภท อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง    
ประจำ 

พนง.จ้าง 
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 

พนง.จ้างตามภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนง.จ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) 

พนง.จ้างทั่วไป
(คนงาน) ระดับ สูง กลาง ต้น ชพ. ชช. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - - - - - - - 2 1 1 - - - - 
                                                                                                                          
  

 
             

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง 1) 

งานธุรการ 
- เจา้พนักงานธุรการ ปง (1) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง 1) 
 

 
 
 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- จพง.สาธารณสุขชุมชน ชง. (1) 
 
 

 

งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- ช่างไฟฟ้า ลุกจ้างประจำ(1) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง 1 ) 
 

 
 
 
 



 

-22- 
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองการประปา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

ประเภท อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง    
ประจำ 

พนง.จ้าง 
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 

พนง.จ้างตามภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนง.จ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) 

พนง.จ้างทั่วไป
(คนงาน) ระดับ สูง กลาง ต้น ชพ. ชช. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 

 
 

ผู้อำนวยการกองการประปา 
นักบริหารงานประปา ระดับต้น (ว่าง 1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบญัชี ปก   (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง (1) 
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ท่ี 
 

ช่ือ  -  สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
กรอบอตัรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่  

เงินเดือน 
                เงินประจำตำแหน่ง  

หมายเหตุ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง 
 

  ระดับ 
 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง 
 

ระดับ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

๑. นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม ป.โท 02-2-๐๐-๑1๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ) กลาง 02-2-๐๐-๑1๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ) กลาง 850,320 168,000   

2. ว่าง - 02-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถ่ิน) กลาง 02-2-๐๐-๑1๐๑-๐๐2 รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถ่ิน) กลาง 401}940 42,000  ว่างเดิม 

สำนักงานปลัด             

3. จ.ส.อ.ณัฏฐ์ธณกฤศ์ เหลืองทวีสุข ป.โท 02-2-๐๑-2๑๐1-๐๐๑ หน.สำนักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)       ต้น 02-2-๐๑-2๑๐1-๐๐๑ หน.สำนักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)       ต้น 376,080 42,000   

4. น.ส.วรรณงาม  คุ้มพะเนียด ป.โท 02-2-๐๑-2๑๐1-๐๐2 หน.ฝ่ายแผนงานฯ(นักบริหารงานท่ัวไป)       ต้น 02-2-๐๑-2๑๐1-๐๐2 หน.ฝ่ายแผนงานฯ(นักบริหารงานท่ัวไป)       ต้น 429,240 18,000   

5. น.ส.มณัฑนา  มัจฉาสร้อย ป.โท 02-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 02-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 226,080    

6. นายชาญชัย  เปล่งเจริญศิริชัย ป.โท 02-2-๐๑-3801-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. 02-2-๐๑-3801-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. 342,720    

7. นายศักด์ิสิทธิ์  ทองแย้ม ป.ตรี 02-2-๐๑-31๐2-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ปก. 02-2-๐๑-31๐2-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ปก. 298,440    

8. น.ส.จารุณี  บุญสอาด ป.ตรี 02-2-01-3105-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 02-2-01-3105-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 207,480    

9. ว่าง - 02-2-๐๑-3104-๐๐๑ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก. 02-2-๐๑-3104-๐๐๑ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก. 355,320   ว่างเดิม 

10 นางวราภรณ์  แก้วกล้า ป.ตรี 02-2-01-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. 02-2-01-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. 291,240    

11 น.ส.สาวิตรี  หอมจรรยา ป.โท 02-2-01-4104-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02-2-01-4104-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 302,280    

12 ว่าง - 02-2-01-4104-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 02-2-01-4104-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 202,620   ว่างเดิม 

13 น.ศ.ปณศิรา  ปู่ไทย ป.โท 02-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง. 02-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง. 259,440    

14 นายอรรพล  ตันจก ป.ว.ส. 02-2-01-3810-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 02-2-01-3810-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 269,880    

15 นายปราโมทย์ โชควนากุล ป.ว.ส. 02-2-01-3810-002 เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 02-2-01-3810-002 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 203,520    

16 น.ส.สุวรรณา  เจริญจิตต์ ป.ตรี 02-2-01-6600-119 ครูผู้ดูแลเด็ก - 02-2-01-6600-119 ครูผู้ดูแลเด็ก - -    

กองคลัง            
17 น.ส.แสงระวี  ช้างคล้าย ป.โท 02-2-04-2103-001 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 02-2-04-2103-001 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 398,640 42,000   
18 ว่าง - 02-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 02-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 355,320   ว่างเดิม 
19 น.ส.สุนิศา  ถาวรวิเชียร ป.ตรี 02-2-01-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 02-2-01-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 249,320    
20 นางปาริชาต  พานทอง ป.ตรี 02-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 02-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 317,520    
21 น.ส.ปูชิตา  แก้วจิตคงทอง ป.ตรี 02-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 02-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 291,240    
22 ว่าง - - ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ - - ผช.เจ้าพนักงานพสัดุ - 138,000   ว่างเดิม 
23 ว่าง - - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 138,000   ว่างเดิม 

กองช่าง            
24 ว่าง - 02-2-05-2103-001 ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  ต้น 02-2-05-2103-001 ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  ต้น - -  ว่างเดิม 
25 นายพิศิษฐ์  สายมี ป.ตรี 02-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 02-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 254,280    
26 น.ส.กนกพร  สุสัณฐิตพงษ์ ป.ตรี 02-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชก. 02-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชก. 232,920    
27 พ.จ.อ.หญิงบุญจิรา รัตโนภาส ป.ตรี 02-2-05-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชง. 02-2-05-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชง. 335,520    
28 นายจักรินทร์  ถิ่นมาบแค ป.ว.ส. - ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ - ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ 203,520    
29 ว่าง - - ผช.นายช่างโยธา - - ผช.นายช่างโยธา - 138,000   ว่างเดิม 
30 ว่าง - - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - 138,000   ว่างเดิม 

๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 
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ต่อ 

ท่ี 

ช่ือ  -  สกุล คุณวุฒิ 
การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่  
เงินเดือน 

เงินประจำตำแหน่ง  
หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง 
 

  ระดับ 
 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง 
 

ระดับ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

กองการประปา            

31 ว่าง - 02-2-09-2106-001 ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  ต้น 02-2-09-2106-001 ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  ต้น 411,600 42,000  ว่างเดิม 
32 น.ส.วรรณา  คชายุทธ ป.ตรี 02-2-09-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 02-2-09-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 275,760 -   
33 นางกิ่งกาญจน์  สังข์ทอง ป.ตรี 02-2-09-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 02-2-09-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 254,280 -   
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นประกอบแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ( ๒๕64 – ๒๕66) 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   มาตรา ๓๕ 

ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 
รายการ 

 
ปีงบประมาณ  ๒๕64 

 
ปีงบประมาณ  ๒๕65 

 
ปีงบประมาณ  ๒๕66 

 
หมายเหตุ 

ประมาณการรายรับ 33,117,420 34,603,440 36,089,460  
ค่าใช้จ่าย      ๔๐ % 11,814,083 11,846,788 11,851,341  
ค่าใช้จ่ายงานบริหารงานบุคคล  
  -  เงินเดือน  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน 
  -  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 
10,273,116 
1,540,967 

 

 
10,301,555 
1,545,233 

 

 
10,305,514 
  1,545,827 

 

 

รวม 11,814,083 11,846,788 11,851,341  
คิดเป็นร้อยละ 35.67 34.24 32.84  

                                                                                                             
            

ตรวจถูกต้อง 
 

                             ลงชื่อ................................................... 
                                      (นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม)  
                          ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์  
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                    พนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค   
       เทศบาลตำบลวังโพธิ์  จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม และ
จริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใหพ้นักงานเทศบาลทุกคนทุกตำแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด   วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพฒันา
พนักงานเทศบาล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  
 

หลักสูตรการพัฒนา   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา   งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมนิผล 
(1)   หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
(2)   หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3)   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
(4)   หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5)   หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เปา้หมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จำนวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาล และบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง
ท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 
 

เท่ากับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาท่ี
บรรจุแต่งตั้ง  

- พนักงานท่ีบรรจุ
หรือจ้างใหม่มี
ความรู้ความ
เข้าใจและวิธี
ปฏิบัติงาน
เบื้องต้น 

- หน่วยงาน
ภายนอก 
- เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
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ต่อ 

ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จำนวน 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรม     
ให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
การจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

-  เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทตาม
อำนาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาลและ 
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรม 

จัด/ส่งเข้า
ฝึกอบรม 

ตามท่ีหลักสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

- หน่วยงาน
ภายนอก 
- เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.2 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพฒันาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เท่ากับระดับ
ของบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรม 

จัด/ส่งเข้า
ฝึกอบรม 

ตามท่ีหลักสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

-บุคลากรมคุีณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชน
และการดำเนินชวีิต 

- หน่วยงาน
ภายนอก 
-เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 2.3 โครงการฝึกอบรม 
สายงานบริหาร  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ตามแผนการดำเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
เทศบาลและพนักงาน 
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล 
ตำแหน่งบริหาร
คณะผู้บริหาร
และสมาชิก
สภาฯ 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรม 

จัด/ส่งเข้า
ฝึกอบรม 

ตามท่ีหลกัสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-หน่วยงาน
ภายนอก 
-สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 2.4 โครงการฝึกอบรม  
สายงานผู้ปฏิบัติ ตามแผน 
การดำเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
สายงานบริหาร งาน
การเงิน บัญชี  พัสดุ งาน
แผนและงบประมาณ  
งานการเจ้าหน้าท่ี งาน
พัฒนาชุมชน งานธุรการ 
งานจัดเก็บรายได้ งานโยธา  
 

- เพื่อพัฒนาความรู้ความ
ชำนาญในการทำงานของ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับระดบั
ของพนักงาน 
ส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรม 

จัด/ส่งเข้า
ฝึกอบรม 

ตามท่ีหลักสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - หน่วยงาน
ภายนอก 
-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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ต่อ 
ความรู้พื้นฐานใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถปุระสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จำนวน 

3.  การศึกษา 
หรือดูงาน 

3.1โครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อพฒันาศักยภาพการ
บริหารงานและปฏิบตัิงาน 
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- เพื่อนำความรู้ท่ีได้  มา
ปรับและประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับ
การศึกษาดูงาน 

การศึกษาหรือ
ดูงาน 

100,000 ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการนำความรู้
ท่ีได้ประยุกต์ใชใ้น
การทำงานใน
องค์กรได้อย่างดี 

- นอก
สถานท่ี 
-เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.  การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนา 

4.1 โครงการสัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สายงานผู้บริหาร  

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ของสายงานผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร 
และพนักงาน
เทศบาลสาย
งานบริหาร 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ

การสัมมนา 

ตามแต่ละ
หลักสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิม่มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

  4.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในสำนักปลัด  
กองคลัง กองช่างและ
กองการประปา 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับตำแหน่ง  
สายงานท่ีมีอยู่ตาม
กรอบอัตรากำลัง    

3 ปี 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ

การสัมมนา 

ตามแต่ละ
หลักสูตรท่ีได้
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
ปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 4.3 โครงการสัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สายงานผู้ปฏิบัติ 

- เพื่อพฒันาความรู้  
ความชำนาญ และทักษะใน
การทำงานของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจำนวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ

การสัมมนา 

ตามแต่ละ
หลักสูตร
กำหนด 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 4.4 โครงการจัดประชุม
ประจำเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนท่ีผ่านมา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีถูกต้อง 
 

ผูบ้ริหาร 
พนักงาน

เทศบาล และ
พนักงานจ้าง  

ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคนใน 
เทศบาล 

จัดประชุม การ
สัมมนา 

- ประจำทุกๆ
เดือน ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น 

- เทศบาล ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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ต่อ 
ความรู้พื้นฐานใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จำนวน 

5. การสอนงาน
การให้คำปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.2 โครงการอื่น ๆ  
ท่ีสามารถกำหนด
ภายหลังตามความ
จำเป็นและสถานการณ์ 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่ม
ทักษะ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับตำแหน่งสาย
งานท่ีมีอยู่ตามกรอบ
อัตรากำลัง 

ถ่ายทอดความรู้ - ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- - ทดสอบตามแบบท่ี
กำหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................      (ลงชื่อ) ………………………………………………… 
   (นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม )          ( นายเชิดชัย  ซิบเข )       

ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์          ตำแหน่ง  นายกเทศบาลตำบลวังโพธิ์
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   เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ไดป้ระกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ดังนี้   

1. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการมีจิตสำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  3. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ 

ไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
8. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
 ๙. ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
    

         
 
 

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

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  
 
 
 
 
 

 


