เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่ ง กำหนดให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด กำหนดตำแหน่ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า จะมี ต ำแหน่ ง ใด ระดั บ ใด อยู่ ใ นส่ ว นราชการใด จำนวนเท่ า ใด ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้ เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด
ปราจี น บุ รี ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง)
กำหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้ เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิ จของเทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์ วิเคราะห์ความต้อ งการกำลั งคน วิเคราะห์การวางแผนและการใช้ก ำลั งคน จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน
จ้าง ข้อ 12 การกำหนดจำนวนและตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล ให้
เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงาน
จ้างเทศบาล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทำและ
กำหนดรวมไว้ในแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ข้อ 13 การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างให้คำนึงถึง
ภารกิจอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
1.4 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว เทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ จึ ง ได้ จ ั ด ทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
การวางแผนอัตรากำลังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง
ต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 ปี
ซึ่งต้องมีแ ผนกำลังคนให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB:
Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน) และมีการ
ทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
(Position Description) และการเกลี ่ ย งานและเกลี ่ ย คน (Redeployment) เพื ่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาหน้ า ที่
ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง
และการปรับระดับตำแหน่ง
2.1 เพื่อให้เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ำซ้อนตามประกาศแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตามระบบ
จำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
2.2 เพื่อให้เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้าง
ให้ เ หมาะสมกั บ อำนาจหน้ า ที ่ ข องเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และตาม
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลให้เหมาะสม
2.5 เพื่ อให้เ ทศบาลสามารถวางแผนอั ตรากำลัง ในการบรรจุแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาล
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ้ ม ค่ า สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงาน
ที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด
2.7 เพื่ อให้เ ทศบาลสามารถวางแผนอั ตรากำลัง ในการบรรจุแต่ง ตั้ ง พนัก งานเทศบาล
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.8 เพื่อให้การบริหารงาน และด้านการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (เก่ง) โปร่งใส (ดี) ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์
เป็นประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
3. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
5. นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯเห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 - 2566 โดยให้มีกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อำนาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร
และสภาพปัญหาในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลกรอก
สมบูรณ์บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้ง ไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมาย การดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมี การวางแผนกรอบ
อัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ ต้องดำเนินการแล้ว
อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิดการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กำหนดโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในและการจั ด ระบบงาน เพื่ อ รองรั บ
ภารกิ จ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่า ยของกำลังคน : Suppy pressure เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กำหนดตำแหน่ ง ในสายงานต่ า งๆ จำนวนตำแหน่ ง และระดั บ ตำแหน่ ง ให้ เ หมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชี พของกลุ่มงานต่าง ๆ
โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการหรือพนั กงานส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุตฐิ าน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้ องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภท ไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้ น การคำนวณหาเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนการ
คำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ว่า
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่ านมา เพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็น การนำ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้อง
ใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็น 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ กำลังคน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงการองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื ่ องการเกษี ยณอายุ ราชการ เนื ่ องจากในปั จจุ บ ั น หลายส่ วนราชการมี
ข้าราชการสู ง อายุ จ ำนวนมาก ดั ง นั้ น อาจต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง การเตรี ย มการเรื่ อ งกรอบอั ต รากำลั ง ที่
จะรองรั บ การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุ เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจ้า หน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันได้
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3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวน
กรอบอัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาการกำหนดตำแหน่ง
ที่เหมาะสม (Right jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้ นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการกำหนดกรอบตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงาน
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วยราชการอื่น
ก็กำหนดตำแหน่งในลักษณะนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผล เพียงพอที่จะ
กำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า กรอบแนวคิ ด การวิ เ คราะห์ อ ั ต รากำลั ง (Effective Man Power
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิง วิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์เรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้
วัดประสิท ธิ ภ าพในการทำงานของบุ คคลได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ ง รวมถึงในระยะยาวส่ ว นราชการสามารถนำผล
การจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงานซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
- การเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่า
แต่ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังที่เป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน
เท่าใด แล้ วจำแนกเป็นประเภทตำแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยได้
ดำเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึน้ กับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้สำเร็จ โดยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
จำนวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.

230 คือ จำนวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวนชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380 ชั่วโมง
82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาท

จากการเก็บสถิติปริมาณงานของทุกส่วนราชการ สามารถสรุปจำนวนอัตรากำลังทั้งหมดได้ ดังนี้
 พนักงานเทศบาล
จำนวน 27 อัตรา (กำหนดเพิ่ม 1 อัตรา)
 พนักงานครู (ศพด.)
จำนวน 7 อัตรา (กำหนดเพิ่ม 5 อัตรา)
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 พนักงานจ้างทั่วไป
รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น

จำนวน 15 อัตรา (กำหนดเพิ่ม 1 อัตรา)
จำนวน 15 อัตรา
จำนวน 64 อัตรา

การเปรียบเทียบอัตรากำลัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน

แผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลัง
(ใช้ข้อมูลอัตรากาลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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รวม

ทต.สระบัว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ทต.กรอกสมบูรณ์
28
14
15
57

ทต.โคกปีบ

พนักงานจ้างทั่วไป

ทต.สระบัว
27
12
20
59

รวม

ทต.โคกปีบ
38
7
23
68
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลัง ระหว่าง เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ กับ เทศบาล
ตำบลสระบัว และเทศบาลตำบลโคกปีบ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน ประชากร
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท และลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อมูลอัตรากำลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พบว่า การกำหนดอัตรากำลังของเทศบาลทั้ง สามแห่ง โดยรวมแล้วมีอัตรากำลังไม่แตกต่างกัน มากนัก ซึ่งใน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึน้ ดังนี้
➢ กองคลัง กำหนดเพิ่ม 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง.) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
➢ กองการศึกษา กำหนดตำแหน่งครูผู้ ผู้ดูแลเด็กเพิ่ม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณจาก
จำนวนอัตราที่พึงมีได้ของครู (เด็ก 10 คน : ครู 1 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีเด็ก ทั้งสิ้นจำนวน 115 คน (115 ÷ 10 = 11.50 คน) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน
โดยการสรรหาตำแหน่งดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเส ริมฯแล้ว
ซึ่งอัตรากำลังเดิมที่มีอยู่ คือ ครู 2 คน และผู้ดูแลเด็ก 4 คน ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน คือ ประกาศรับโอน(ย้ าย) และขอใช้บัญชีจากการสอบของกรม
ส่ ง เสริมการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการสรรหาสายงานผู้ บริห ารจากคณะอนุ กรรมการสรรหาฯ และ
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จะมีพนักงานเทศบาลจากการสอบของกรมส่งเสริมฯ มา
บรรจุเพิ่มขึ้นตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตำบลกรอกสมบู ร ณ์ ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ในทุ ก ด้ า น การจะพั ฒ นาเทศบาลได้
จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ กิ ด ความตระหนั ก ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาและความเข้ า ใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน
โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาล และพัฒนาเยาวชนจัดให้มีกิจกรรมของสภาเด็กในตำบลให้พร้อม
ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม โดยมี
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ห้ า ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) เป็นแนวทางดังนี้
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 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือ
กับภัยคุกคาม และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก
สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ
มีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุท ธศาสตร์ชาติ
กำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดทำแผนของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลั งผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สรุปย่อได้ ดังนี้
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วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื ่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล้ อ ม และความยั ่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร้ า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับ ผิดชอบต่อสังคม
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้ า งความอยู ่ ด ี ม ี ส ุ ข ของครอบครั ว ไทยเสริ ม สร้ า งบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจั ดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรับ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี ่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี (วิสัยทัศน์ : VISION)
“สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ”
โดยมีประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ประเด็นการพั ฒนาที ่ 4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและ
ยกระดับ การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1. ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อตุ สาหกรรมสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดการบริโภคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบร่วมกัน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3. เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
2. พัฒนาศักยภาพกำลังคนภาคการผลิตสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม
3. สร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
4. เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้มแข็งให้
สถาบันเกษตรกร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและ
ยกระดับการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร
3. สร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. ยกระดับบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยให้มมี าตรฐานและครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย ปลอดโรค
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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2. เสริมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างสังคมแห่งนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

15

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนการสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
6. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
6. ประสานและพั ฒ นาการจั ด ทำระบบชลประทานขนาดเล็ ก เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน
8. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับสินค้าทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุม่ อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาคน
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ
4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่น
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ทางเท้า ถนน ให้สะดวก
ต่อการสัญจร
3) ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายต่าง ๆ
4) ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
5) ก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ กีฬา
แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
2) สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ กีฬา
3) พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกกำลังกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
2) พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
1) การบำบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
2) การดูแล บำรุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสวัสดิการสังคม
2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ
3) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
4) รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน
2) พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3) พัฒนาการจัดหาพัสดุ ให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน
4) พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น
เป้าประสงค์การพัฒนา
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และด้านการจัดการศึกษา ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
3. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ
4. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้
6. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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ตัวชี้วัด
1. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70
2. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 มีความรู้และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 70 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
4. ประชาชนรูจ้ ักการจัดการขยะมูลฝอยร้อยละ 70 และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล
5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 70 และปัญหายาเสพติดลดลง
6. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 70
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ มี ก ารวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อำนาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีอำนาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข
ปัญ หาในเขตพื้ นที่ใ ห้ตรงกั บความต้องการของประชาชนได้อย่า งไร โดยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้
กำหนดการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้ องถิ่น โดยมี
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
การสาธารณูปการ
การผังเมือง
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
การจัด ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
การจัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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1. การจัดการศึกษา
2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3. การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่สำหรับนักกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
4. การส่งเสริมกีฬา
5. การจัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
7. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์
8. ให้ราษฎร ได้รับการศึกษาอบรม
9. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
10. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
11. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
12. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
13. การป้องกัน การบำบัดโรค การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
4. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
7. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
8. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
9. ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการระงับอัคคีภัย
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การส่งเสริม การฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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3. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ
ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. บำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนในเขตเทศบาล
6. เทศพาณิชย์
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
3. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. การดูและรักษาที่สาธารณะ
5. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดการศึกษา
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรม

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการหน่วยงานอื่น
2. ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อื่น
4. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
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 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ แต่เดิมเรียกว่า “บ้านกรอกด้วน” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยมี น ายจ้ อ ย เหมื อ นส่ อ น เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและเมื่ อ ครบวาระ
นายประสิทธิ์ เหมือนส่อน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการแยกบ้านกรอกด้วนออกจากตำบลท่าตูม
และตัง้ เป็นตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยมีนายประสิทธิ์ เหมือนส่อน ดำรงตำแหน่งกำนันในขณะนั้น นายประสิทธิ์
เหมือนส่อน ได้วางรากฐานการดำเนินงานในรูปแบบของสุขาภิบาลเอาไว้ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
กรอกสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน ๒๕๓๕ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 579 หมู่ 1 ตำบลกรอกสมบู รณ์ อำเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอศรีมหาโพธิ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 54 กิโลเมตร

แผนที่แสดงเขตพื้นที่และชุมชนของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

๗. ชุมชนหน้าตลาด
๖. ชุมชนอนมัย
๕. ชุมชนรวมช่างพัฒนา

๔. ชุมชนแปลงไผ่ทอง
พัฒนา

๒. ชุมชนตะวันรุ่ง

๘. ชุมชนอำนวยสุข
๓. ชุมชนแปลงไผ่ในชัย
พัฒนา

๑. ชุมชนโคกวัดพัฒนา
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ทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079
โคกขวาง - พญาจ่าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมถนนไปทางด้านเขาลูกช้างฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนไปบ้านเขาลูกช้างและถนนไปบ้านบ่อตาดำ
ถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อตาดำฟากตะวันตกตรงจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาดบรรจบกับ
ถนนไปบ้านบ่อตาดำ
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 ผ่านถนนบ้านทุ่งยาวไปทางตะวันตก บรรจบทางหลวงถนนไปทางทิศใต้
จากหลักที่ 6 ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงเหนือถึง หลักที่ 7 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปด้ านเขาลูกช้าง
จากหลักที่ 7 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักที่ 8 ไปทางทิศใต้ไปบ้านหว้าเอน
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 ตั้งริมถนนไปบ้านหนองตลาดฟากเหนือจากหลัก เขตที่ 4
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองตลาด และถนนหมายเลข 3079 โคกขวาง - พญาจ่าย ถึงหลักเขตที่ 5
ไปทางทิศใต้บ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง - พญาจ่าย
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง-พญาจ่าย บรรจบกับหลักเขตที่ 1
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางด้านตะวันออกเป็นที่เนินสูง ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ การปลูกมันสำปะหลัง บริเวณที่
ราบซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบบริเวณล่มแม่น้ำปราจีนบุรี
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ อยู่ภายอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนี้พัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
อิทธิพลของลมนี้จะทำให้จังหวัดปราจีนบุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ตั้งแต่ประมาณ
กลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ กั บ มรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้ ซ ึ่ ง พั ด ปกคลุ มในฤดูฝนประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้มีฝนและอากาศชุ่มชื่น เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้า
อากาศ สามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ทำ
ให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อย่างไรก็ ตามฤดูหนาวของจังหวัดปราจีนบุรีอาจช้ากว่าบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และ
สิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่ อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับ ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะ
เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านประเทศตอนบน ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นดินร่วน
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,500 ไร่ โดยรับผิดผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 8
ชุมชน ดังนี้
ชุมชนย่อยที่ 1 ชุมชนโคกวัดพัฒนา
ชุมชนย่อยที่ ๒ ชุมตะวันรุ่ง
ชุมชนย่อยที่ ๓ ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา
ชุมชนย่อยที่ ๔ ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา
ชุมชนย่อยที่ 5 ชุมชนรวมช่างพัฒนา
ชุมชนย่อยที่ 6 ชุมชนอนามัย
ชุมชนย่อยที่ 7 ชุมชนหน้าตลาด
ชุมชนย่อยที่ 8 ชุมชนอำนวยสุข
๒.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ
เขตเลือกตั้งที่ 1 แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 2 หน่วย
มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี และคาดการณ์
ในอนาคต)
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีประชากรทัง้ สิ้น 3,491 คน ความหนาแน่นของประชากร
ต่อพื้นที่เท่ากับ 318 คน ต่อตารางกิโลเมตร หรือ 0.46 คน / ไร่ โดยมีจำนวนครัวเรือน 1,245
ครัวเรือน เฉลี่ย 2.80 คนต่อครัวเรือน ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
1,720
1,736
3,456
1,737
1,739
3,476
1,745
1,748
3,493
1,736
1,755
3,491

หมายเหตุ
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ (ปี)
0 - 10
11 - 20
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
รวม

เพศชาย
278
263
251
328
286
154
94
50
25
7
1,736

เพศหญิง
288
236
273
305
267
182
112
51
29
9
1,755

รวม (คน)
566
499
524
633
553
336
209
101
54
16
3,491

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีสถานศึกษาที่อยู่เขตพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สังกัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 สรุปได้ ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563)
ลำดับ
ที่

สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กรอกสมบูรณ์

จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
72
44
115

จำนวนครู (คน)
ครู
ผู้ดูแลเด็ก
2
4

1
2

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

268

34

254

698

-

4.2 สาธารณสุข
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีสถานบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐ จำนวน
1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน
4.3 อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาล
ได้มีการดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางแยกทางร่วมและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดยาว หลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

25

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิ วาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอ
กำลังจากตำรวจ ผู้น ำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกั นหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ ค้า
เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเทศบาลที่ช่ว ยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การ
แจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ถือเป็ นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการด้านงานสวัสดิการและสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(๔) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
(๕) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่ พึ่ง
(๖) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
(7) ดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(8) ดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีภายในเขตเทศบาล
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอ
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้สะดวก รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ซึ่งผ่านทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญๆ ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3079 ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์กับเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ (ตลาดคลองรั้ง) สภาพปัจจุบันเป็นถนนลาดยางในเขตชุมชน กว้าง
17 เมตร เขตทาง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร สภาพทั่วไปใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร เวลาฝนตกจะ
มีน้ำท่วมขัง ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างชุมชนจากเขตเทศบาล
ไปถนนสายหลัก (ตลาดคลองรั้ง) ถนนสายหลัก นครราชสีมา - ชลบุรี - ระยอง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 เส้นทางระหว่างถนนสาย 304 แยกไปจังหวัดสระแก้ว
เป็นถนนลาดยางขนาด 4 เลน ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกไปถึงจั งหวั ดสระแก้ว-บุรีร ัมย์ - จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ รวม 68 สาย ความยาวทั้งสิ้น 36.9610 กิโลเมตร เป็นถนน
ค.ส.ล. 46 สาย ความยาว 13.29 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 1 สาย ความยาว 6.935 กิโลเมตร ถนน
ลูกรังยาว 21 สาย ความยาว 18.725 กิโลเมตร
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5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ
เทศบาล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ
ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณ ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
5.3 การประปา
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และมีแหล่งน้ำดิบในการ
ผลิตน้ำประปาของเทศบาลเอง จำนวน 2 แห่ง และปัจจุบันน้ำประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้
5.4 โทรศัพท์ มีครบทุกครัวเรือน (โทรศัพท์มือถือ)
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่มีไปรษณีย์ในขตเทศบาล
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลได้นำการปลูกมันสำปะหลัง,ปลูกข้าวโพด,ปลูกไม้ยูคาลิปตัส , และทำนาเล็กน้อย
6.2 การประมง ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเพียงสระน้ำที่ขุดไว้สำหรับอุปโภค
และบริโภค จึงไม่มีการทำประมง
6.3 การปศุสัตว์ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีฟาร์มเป็ดที่อยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
6.4 การบริการ มีการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตฟรี เป็นต้น
6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ร้านขายของชำ
- ร้านซ่อมรถ
- ปั้มน้ำมัน
- ปั้มแก๊ส
- ร้านเสริมสวย
- ร้านกลึง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

49
23
3
2
12
3

ร้าน
ร้าน
แห่ง
แห่ง
ร้าน
แห่ง
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-

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านค้าของเก่า
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ร้านตัดกระจก
ร้านทอง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
2
4
1
2

ร้าน
ร้าน
ร้าน
ร้าน
แห่ง

6.8 แรงงาน มีแรงงานทั้งในและนอกพื้นทีม่ าทำงานในโรงงานไทสุเคโน่ จำกัด ประมาณ 850 คน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ประเพณีสงกรานต์
- โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- งานวันเด็กแห่งชาติ
- งานประเพณีวันลอยกระทง
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น -ไม่มี
7.4 สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก -ไม่มี
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
8.2 ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีป่าไม้บริเวณเขากระท้อน และเขาน้อย
8.3 ภูเขา เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีพื้นที่ที่เป็นภูเขา จำนวน 2 แห่ง คือ เขาน้อย
และเขากระท้อน
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไม่มี
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ของ
เทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ มี ค วามครบถ้ว นสมบู รณ์ สามารถดำเนิ น การตามอำนาจหน้ า ที ่ไ ด้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ดังนี้
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ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

1. ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลมีท่อระบายน้ำไม่ครบทุกซอย ในเวลาฝนตกบางซอย
ไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง และบางแห่งชำรุด
3. ถนน คสล. บางสายก่อสร้างไว้เดิมคับแคบเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก
4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลยังมีน้อยมาก และยังไม่ได้ปรับปรุงให้สวยงาม
เป็นระเบียบ เนื่องจากในแต่ลปีมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
5. น้ำท่วมขังตามถนน ชุมชนเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก
ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
6. ประชาชนบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร
7. การบริการด้านการประปา ท่อเมนบางแห่งยังมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำไหลน้อยในบาง
ช่วงเวลาและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
8. ขาดตลาดสดซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดซื้อแหล่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
9. ถนนลาดยางสาย 3079 บางแห่งชำรุดต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก

ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขยายท่อเมนระบบประปาใช้ในเขตเทศบาลให้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดร่องระบายน้ำจากแหล่งชุมชน
ก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชนให้ทั่วถึง
ขยายถนน คสล. หรือรางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้กว้างขึ้นหากมีพื้นที่พอจะขยายได้
จัดให้มีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นและปรับปรุงให้สวยงาม
จัดให้มีตลาดสด เพื่อความเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ มีขยะตกค้างในบางจุด
การกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และไม่สวยงาม
ประชาชนขาดความเข้าใจในการรักษาความสะอาด
ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่สวยงาม ไม่ถูกสุขลักษณะ
มลพิษจาการจราจร ฝุ่นละอองในท้องถนน
มลพิษจากกลิ่น เสียง ฝุ่นละอองจากผู้ประกอบการ
ประชาชนใช้สารเคมีในการเกษตรเพาะปลูก
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ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
1. เพิ่มการเก็บขยะ และปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะให้ดีขึ้น
2. วางระบบกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะให้ได้มาตรฐาน
3. สับเปลี่ยนถังขยะ ที่มีความมั่นคงใช้งานง่ายและสวยงาม จัดหาเพิ่มเติม
4. ให้ความรู้ ใช้สื่ออบรม สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดแก่ชุมชน
5. สร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายให้เพิ่มขึ้น
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่ว่าง ที่ทางหลวง ที่สาธารณะ สถานที่
ราชการ บังคับใช้เทศบัญญัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล
8. ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมและปลอดสารพิษ ตามแนวพระราชดำริฯ
9. ล้างถนนสายหลัก รณรงค์ปัดกวาดฝุ่นละออง(หน้าบ้านน่ามอง)
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การประกอบอาชีพ ยังขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
เงินทุนในการดำเนินกิจการกลุ่มอาชีพยังมีน้อย
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งยังมีน้อย
ไม่มีศูนย์กลางสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ขาดความรู้และเทคโนโลยี ในการพัฒนาด้านการเกษตร
ไม่มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการกลุ่มอาชีพ
2. อบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ที่ว่างงาน
3. ส่งเสริมการดำเนินการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพให้มากขึ้น
5. จัดสถานทีจ่ ำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและชุมชน
6. กำหนดจุดผ่อนผันการค้าขายประเภทหาบเร่ แผงลอย การจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร
บนพื้นที่หรือทางสาธารณะ
ปัญหาด้านสาธารณสุข
1. การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหน้าฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะ
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์
3. โรคติดต่อที่มากับสัตว์เลี้ยงในเขตชุมชน
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4. ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5. ประชาชนในชุมชนขาดคุณธรรมความสำนึกและจริยธรรมในการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกัน

ความต้องการด้านสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการฉีด พ่นสารฆ่ายุง หยอดทรายอะเบท
ให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ
รณรงค์ป้องกันโรคที่มากับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว
ให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
สนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผูป้ ่วยเอดส์ ผู้พิการและด้อยโอกาส

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.

เด็กไม่ได้รบั การศึกษาต่อในระดับมัธยม
โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา
ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. จัดให้มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้อย่างน้อย
การศึกษาภาคบังคับ
3. ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

ขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
การขาดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะรับงานภารกิจถ่ายโอน
ประชาชนให้ความสนใจข่าวสารและกิจกรรมของท้องถิ่นน้อย
ขาดศูนย์กลางการประสานงานในชุมชน
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ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร
1. จัดให้มีประชาคมหรือจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อเป็นที่พบปะ ประชุม หรือประชาพิจารณ์
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพือ่ ทราบปัญหาและความต้องการ
2. จัดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อชุมชนจะได้รับรู้ข่าวสารของ
เทศบาลและดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล
4. ปรับปรุงและขยายการบริการด้านสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของ
เทศบาลในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
หรือภัยคุกคาม เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีศักยภาพ
และโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจำกัด
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปั จจุบันเพื่อใช้กำหนดเป็นทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้คำตอบในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานใน
อนาคต ได้ผลดังนี้

จุดแข็ง (Strength = S)
1. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
3. พื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ไม่กว้าง ง่ายต่อการบริหาร
4. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต ทำให้ประชาชนสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก
5. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วย EMS หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบเหตุได้ทันที
6. ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีความรักความสามัคคี
เป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกัน
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จุดอ่อน (Weakness = W)
1. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ
จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ
2. การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการ
กลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
3. ขาดแหล่งน้ำผิวดินสำหรับอุปโภคและบริโภค ตลอดปี
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

โอกาส (Opportunity = O)
1. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง
ได้แก่ จังหวัด กรมที่สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
2. นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
เกษตรแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือ นของ
ประชาชน กระตุ้นชุมชนพึ่งตนเอง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ทำให้มีการติดต่อสื่อสาร
ประสานงานร่วมกัน และดำเนินกิจกรรม / โครงการร่วมกัน
4. กฎหมาย / ระเบียบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

อุปสรรค (Threat = T)
1. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อำนาจ หน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญัติไว้เท่านั้น
2. ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า
3. ความไม่เข้าใจอันดีระหว่างนักการเมืองทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและแตกแยกในสังคม
4. ปัญหาโลกร้อน ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
5. การตรวจสอบปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคณะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน
ทำให้ยากต่อการปฏิบตั ิงาน
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5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
และมาตรา 51 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2))
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))
(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))
(4) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
(5) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (มาตรา 51(8))
(6) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา (51(1))
(7) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 51(3))
(8) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51(7))
(9) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้ (มาตรา 51(6))
(2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16(10))
(5) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2))
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51(4))
(8) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))
(9) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา (51(5))
(10) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 50(7))
(11) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณอื่น ๆ (มาตรา 1(23))
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))
(13) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))
(14) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
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5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดผังเมือง (มาตรา 16(25))
(2) การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
(มาตรา 16(15))
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29))
(4) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50(5))
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
(6) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8))
(4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตา 16(24))
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(27))
(3) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16(18))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(2) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 50(8) และ มาตรา 16(11))
(3) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา (มาตรา 50(6))
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้พิจารณาจากภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ศักยภาพ
ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารเทศบาล ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ จึงกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาล
จะดำเนินการ ดังนี้
6.1 ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. การส่งเสริมการศึกษา
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10. การกำจัดขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และน้ำเสีย
11. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
12. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
13. หน้าที่อนื่ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

6.2 ภารกิจรอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้มีน้ำสะอาดหรือประปาใช้ทุกครัวเรือน
บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
การส่งเสริมการเกษตร
การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
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เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วนราชการ
โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวนทั้งิส้น 64 อัตรา ดังนี้
ชื่อส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล (01)
กองคลัง (04)
กองช่าง (05)
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (06)
กองการศึกษา (08)
กองการประปา (09)
รวมทั้งสิ้นจำนวน

พนักงาน
เทศบาล

พนักงาน
ครูเทศบาล

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป

1
8
6
3
3

-

7
2
2
2

1
1
9

1
16
8
6
14

3
3
27

7
7

1
1
15

3
1
15

14
5
64

รวม

หมายเหตุ

ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาล
ตำบลกรอกสมบูรณ์ครั้งนี้ มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น ดังนี้
➢ กองคลัง กำหนดเพิ่ม 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง.) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
➢ กองการศึกษา กำหนดตำแหน่งครูผู้ผู้ดูแลเด็กเพิ่ม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณจาก
จำนวนอัตราที่พึงมีได้ของครู (เด็ก 10 คน : ครู 1 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีเด็กทั้งสิ้นจำนวน 115 คน (115 ÷ 10 = 11.50 คน) โดยจ่ายจาก
เงิ น อุ ด หนุ น โดยการสรรหาตำแหน่ง ดั ง กล่า วจะกระทำได้ ต่ อเมื่ อได้รั บแจ้ง อนุมัติ จั ด สรรอั ต ร ากำลังจาก
กรมส่งเสริมฯแล้ว ซึ่งอัตรากำลังเดิมที่มีอยู่ คือ ครู 2 คน และผู้ดูแลเด็ก 4 คน ดังนั้น เทศบาลจึงต้องกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลั ง ให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ เท่าที่จำเป็น เพี่อให้มีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้มากที่สุด และสามารถพัฒนากิจการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
เทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ ได้ ก ำหนดภารกิ จ หลั ก และภารกิ จ รองที่ จ ะดำเนิ น การ
จึงต้องกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
และกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น โดยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
1) งานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) งานทะเบียนราษฎร
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานนิติการ
7) งานพัฒนาชุมชน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
1) งานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) แผนงานทะเบียนราษฎร
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานนิติการ
7) งานพัฒนาชุมชน

2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
1) งานธุรการ
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน
4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (เดิม)
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
1) งานธุรการ
2) งานวิศวกรรม
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
5) งานสวนสาธารณะ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
1) งานธุรการ
2) งานวิศวกรรม
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
5) งานสวนสาธารณะ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1) งานธุรการ
1) งานธุรการ
2) งานส่งเสริมสุขภาพ
2) งานส่งเสริมสุขภาพ
3) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5) งานสัตว์แพทย์
5) งานสัตว์แพทย์
5. กองการศึกษา
5. กองการศึกษา
5.1 ฝ่ายบริหารงานศึกษา
5.1 ฝ่ายบริหารงานศึกษา
1) งานธุรการ
1) งานธุรการ
2) งานบริหารการศึกษา
2) งานบริหารการศึกษา
3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
6. กองการประปา
6.1 ฝ่ายบริหารงานประปา
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานผลิตและบริการ

6. กองการประปา
6.1 ฝ่ายบริหารงานประปา
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานผลิตและบริการ
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง(พนักงานเทศบาล)
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจในแต่ละส่วนราชการ
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์
ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบ อัตรากำลังตำแหน่งที่คาด
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
กำลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

2564 2565 2566 2564 2565 2566

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สำนักปลัดเทศบาล (01)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชำนาญ
การ)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ชำนาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานวิทยุ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

-

-

-

1
16

1
16

1
16

1
16

-

-

-

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

40

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรากำลังตำแหน่งที่
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กำลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

2564 2565 2566 2564 2565 2566

17
18
19
20
21
22
23
24

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

กองคลัง (04)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รวม
กองช่าง (05)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชำนาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)
คนงานประจำรถขยะ

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1

-

-

กำหนดเพิ่ม

1
6

1
1
8

1
1
8

1
1
8

+1
+2

-

-

กำหนดเพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
6

1
6

1
6

1
6

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-
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กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบ อัตรากำลังตำแหน่งที่คาด
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
กำลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

2564 2565 2566 2564 2565 2566

34
35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
รวม
กองการศึกษา (08)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
รวม
กองการประปา (09)
ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
รวม

รวมจำนวนอัตรากำลังทั้งสิ้น

7
2
14

7
2
14

7
2
14

7
2
14

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

เงินอุดหนุน

3
9

3
9

3
9

3
9

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
5

1
5

1
5

1
5

-

-

-

57

59

59

59

+2

-

-
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ นำกรอบอัตรากำลังมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลเพื่อควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(2) เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และเงินค่าตอบแทนที่ จ่ายนอกเหนือจาก
เงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ การคำนวณเพื่อประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
- กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี
- กรณีตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึ้นจาก (อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ำสุด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตำแหน่งที่ขอหนด) หาร 2 คูณจำนวน 12 เดือน
(4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปี คิดจาก (1) + (2) + (3)
(5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
(6) ประโยชน์ตอบแทนอื่นในแต่ละปี รวมถึงเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงิน
เพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษมลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจำ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเ หตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)
เป็นต้น ให้ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5)
(7) คิดจาก (5) + (6)
(8) คิ ด จาก (7) คู ณ 100 หารด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี (ฐานการคำนวณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และฉบับ
เพิ่มเติม(ถ้ามี) ที่ประกาศใช้ มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 และ พ.ศ. 2566 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานในการคำนวณ)
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

ตำแหน่ง

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

จำนวน

(คน)

เงินเดือน
(1)

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

เงินประจำ 2564 2565 2566
ตำแหน่ง (2)

2564 2565 2566

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)
2564

2565

2566

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
2564

หมำยเหตุ

2565

2566

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
1
2

3

สำนักปลัดเทศบำล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

4
5
6
7
8
9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 พนักงานวิทยุ
11 พนักงานดับเพลิง
12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กลาง 1

1 445,560 168,000

1

1

1

-

-

- 16,440 16,560 16,440 630,000

646,560

663,000

ต้น

1

1

455,520 42,000

1

1

1

-

-

- 13,440 14,160 15,480 497,520

511,680

527,160

ต้น

1

1

389,400 18,000

1

1

1

-

-

- 13,320 13,440 13,080 420,720

434,160

447,240

ชก.
ปก.
ชก.
ปก.
ปง.
ชง.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

402,720
207,480
362,640
293,760
140,400
296,760

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

- 13,440 13,080 13,080 416,160
- 7,080 7,680 7,680 214,560
- 13,440 13,320 13,320 376,080
- 9,480 9,720 10,080 303,240
- 6,240 6,120 6,000 146,640
- 11,160 11,040 10,920 307,920

429,240
222,240
389,400
312,960
152,760
318,960

442,320
229,920
402,720
323,040
158,760
329,880

-

1
2
1

1 166,800
2 267,600
1 151,800

1
2
1

1
2
1

1
2
1

-

-

- 6,720 6,960 7,320 173,520
- 10,920 11,280 11,760 278,520
- 6,120 6,360 6,600 157,920

180,480
289,800
164,280

187,800
301,560
170,880
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

ตำแหน่ง

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

จำนวน

(คน)

13 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
15 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
16 พนักงานดับเพลิง
กองคลัง
17 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
18 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
19 นักวิชาการเงินและบัญชี
20 นักวิชาการพัสดุ
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
22 เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

เงินเดือน เงินประจำ
2564 2565 2566 2564 2565 2566
(1)
ตำแหน่ง (2)
236,880
1 1 1 - - 228,360
1 1 1 - - 151,320
1 1 1 - - -

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

2564

2565

2566

2564

2565

2566

9,480
9,240
6,120

9,960 10,320 246,360 256,320 266,640
9,600 9,960 237,600 247,200 257,160
6,360 6,600 157,440 163,800 170,400

-

1
1
1

1
1
1

-

1

1 108,000

1

1

1

-

-

-

ต้น

1

1 418,080

1

1

1

-

-

- 13,320 13,320 13,440 431,400 444,720 458,160

ต้น

1

- 393,600 18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ปก.
ปก.

1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1

-

-

ปง./ชง.
ปง./ชง.

303,240
207,480
297,900
297,900

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

0

0

0

108,000 108,000 108,000

9,720 10,080 10,560 312,960 323,040
7,080 7,680 7,680 214,560 222,240
9,720 9,720 9,720 307,620 317,340
9,720 9,720 9,720 307,620 317,340

333,600
229,920
327,060
327,060

ว่างเดิม

ว่างเดิม
กำหนดเพิ่ม
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

23
24
25

26
27
28
29
30

ตำแหน่ง

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่ำง
ผู้อานวยการกองช่าง
ต้น
(นักบริหารงานช่าง)
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ต้น
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
-

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

จำนวน

เงินเดือน เงินประจำ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564
(คน)
(1)
ตำแหน่ง (2)

หมำยเหตุ
2565

2566

2564

2565

2566

8,520
5,760

8,880 210,960 219,480 228,360
6,000 143,520 149,280 155,280

1
1

1 202,800
- 138,000

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

1

- 393,600 42,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460

ว่างเดิม

1

- 393,600 18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ว่างเดิม

1

- 297,900

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720

9,720 307,620 317,340 327,060

ว่างเดิม

1
1

1 139,080
1 112,800

1
1

1
1

1
1

-

-

-

5,640
4,560

5,880
4,800

6,120 144,720 150,600 156,720
4,920 117,360 122,160 127,080

1

1 108,000

1

1

1

-

-

-

0

0

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

8,160
5,520

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)

0

กำหนดเพิ่ม

108,000 108,000 108,000
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

31

32
33
34
35
36
37

ตำแหน่ง
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)
คนงานประจารถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

จำนวน

เงินเดือน เงินประจำ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564
(คน)
(1)
ตำแหน่ง (2)

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

- 393,600 42,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460

ว่างเดิม

ต้น

1

- 393,600 18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ว่างเดิม

ชง.

1

1 234,960

1

1

1

-

-

-

9,360

9,960 10,200 244,320 254,280 264,480

1
1

1 160,920
1 155,040

1
1

1
1

1
1

-

-

-

6,480
6,240

6,720
6,480

2
7

2 216,000
7 756,000

2
7

2
7

2
7

-

-

-

0
0

0
0

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

7,080 167,400 174,120 181,200
6,720 161,280 167,760 174,480
0
0

216,000 216,000 216,000
756,000 756,000 756,000
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

ตำแหน่ง

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
31 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
32 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
34 พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)
35 คนงานประจารถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
36 คนงานทั่วไป
37 คนงานประจารถขยะ

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

จำนวน

เงินเดือน เงินประจำ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564
(คน)
(1)
ตำแหน่ง (2)

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

- 393,600 42,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460

ว่างเดิม

ต้น

1

- 393,600 18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ว่างเดิม

ชง.

1

1 234,960

1

1

1

-

-

-

9,360

9,960 10,200 244,320 254,280 264,480

1
1

1 160,920
1 155,040

1
1

1
1

1
1

-

-

-

6,480
6,240

6,720
6,480

2
7

2 216,000
7 756,000

2
7

2
7

2
7

-

-

-

0
0

0
0

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

7,080 167,400 174,120 181,200
6,720 161,280 167,760 174,480
0
0

216,000 216,000 216,000
756,000 756,000 756,000
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

ตำแหน่ง

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

จำนวน

เงินเดือน เงินประจำ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564
(คน)
(1)
ตำแหน่ง (2)

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

2565

2566

2564

2565

2566

กองกำรศึกษำ
38 ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
39 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา)
40 นักวิชาการศึกษา

ต้น

1

- 393,600 42,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460

ว่างเดิม

ต้น

1

- 393,600 18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ว่างเดิม

ปก./ชก.

1

1 207,480

1

1

1

-

-

-

7,080

7,680

7,680

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

3

3 324,000

3

3

3

-

-

-

0

0

0

214,560 222,240 229,920

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

41 ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
43 ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
44 ผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

324,000 324,000 324,000

งบท้องถิ่น
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระดับ จำนวน
ที่

45

46
47
48
49
(5)

ตำแหน่ง
กองกำรประปำ
ผู้อานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา)
ฝ่ายบริหารการประปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการประปา
(นักบริหารงานประปา)
เจ้าพนักงานประปา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานผลิตนาประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดนา

จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ทั้งหมด

จำนวน

เงินเดือน

เงินประจำ

(คน)

(1)

ตำแหน่ง (2)

อัตรำกำลังคน
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ เพิ่ม / ลด

อัตรำตำแหน่งที่ คำดว่ำจะต้องใช้

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (3)

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

-

393,600

42,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460

ว่างเดิม

ต้น

1

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

- 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460

ว่างเดิม

ปฏิบัติงาน

1

1

225,480

1

1

1

-

-

-

7,440

7,560

7,800

232,920 240,480 248,280

-

1

1

137,400

1

1

1

-

-

-

5,520

5,760

6,000

142,920 148,680 154,680

-

1

1

108,000

1

1

1

-

-

-

0

0

0

108,000 108,000 108,000

57 46 12,895,860 486,000 59

59

59 +2

-

- 413,320 420,405 426,290 13,781,740 14,189,325 14,602,790

รวม

(6) ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%

2,067,261 2,128,399 2,190,419

(7) รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลทั้งสิ้น
(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

15,849,001 16,317,724 16,793,209

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

39.09

38.33

37.57
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง

สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับต้น
ฝ่ายอำนวยการ
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานทะเบียนราษฎร
4. งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
5. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5. งานนิติการ
6. งานพัฒนาชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ระดับต้น

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ระดับต้น

ฝ่ายบริหารงานการคลัง
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์

ฝ่ายบริหารงานช่าง
1. งานธุรการ
2. งานวิศวกรรม
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
5. งานสวนสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
ระดับต้น
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานธุรการ
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4. งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
5. งานสัตวแพทย์

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา)
ระดับต้น
ฝ่ายบริหารงานศึกษา
1. งานธุรการ
2. งานบริหารการศึกษา
2.1 งานการศึกษาปฐมวัย
3. งานส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม

กองการประปา
(นักบริหารงานประปา)
ระดับต้น
ฝ่ายบริหารงานประปา
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานผลิตและบริการ
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1. โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอานายการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานเทศบาล รวม 8 คน
- หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
- นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ)
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชำนาญการ)
- นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)
าน)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

งานทะเบียนราษฎร
ลูกจ้างประจำ
ไม่มี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานพัฒนาชุมชน

งานนิติการ

พนักงานจ้าง รวม 8 คน
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ)
- พนักงานวิทยุ (ตามภารกิจ)
- พนักงานดับเพลิง (ตามภารกิจ)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์ (ตามภารกิจ)
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
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2. โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

พนักงานเทศบาล รวม 6 คน
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-ระดันักบวิต้ชนาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
- นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง.)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

ลูกจ้างประจำ
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ไม่มี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์

พนักงานจ้าง รวม 2 คน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ตามภารกิจ) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ตามภารกิจ)
(1)
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3. โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานวิศวกรรม

งานธุรการ

งานสาธารณูปโภค

พนักงานเทศบาล รวม 3 คน
- ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

ลูกจ้างประจำ
(1)
(1)
(1)
ว่า

ไม่มี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

งานสถานที่และไฟฟ้าธารณะ

งานสวนสาธารณะ

พนักงานจ้าง รวม 3 คน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ)
- ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ)
- คนงาน (ทัว่ ไป)

(1)
(1)
(1)
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4. โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

งานธุรการ

งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพ

พนักงานเทศบาล รวม 3 คน

ลูกจ้างประจำ

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชำนาญงาน)

(1)

ไม่มี

(1)

งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

งานสัตวแพทย์

พนักงานจ้าง รวม 11 คน
-

พนักงานขับรถยนต์(ขยะ) (ตามภารกิจ)
คนงานประจำรถขยะ (ตามภารกิจ)
คนงานประจำรถขยะ (ทั่วไป)
คนงาน (ทัว่ ไป)

(1)
(1)
(7)
(2)

(1)
ว่า

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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5. โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

งานธุรการ

งานบริหารการศึกษา

พนักงานเทศบาล รวม 3 คน
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 2 คน
- ครู (เงินอุดหนุน)

ลูกจ้างประจำ
(1)
(1)
(1)
ว่า
(2)
ว่า

ไม่มี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

พนักงานจ้าง รวม 4 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ผู้ดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (เงินอุดหนุน)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (เงิน อปท.)

(1)
(3)
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6. โครงสร้างกองการประปา

ผู้อานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

พนักงานเทศบาล รวม 3 คน
- ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
- เจ้าพนักงานการประปา (ปฏิบัติงาน)

ลูกจ้างประจำ
(1)

ไม่มี

(1)

งานผลิตและบริการ

พนักงานจ้าง รวม 2 คน
- พนักงานผลิตน้ำประปา (ตามภารกิจ)
- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (ทั่วไป)

(1)
(1)

(1)
ว่า

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและกรอบการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ลาดับ

กรอบอัตรากาลังดิม

คุณวุฒิ
ชื่อ - สกุล

ที่
1 นายกฤษฎา ภักดีวานิช

การศึกษา
รป.ม.
(นโยบายสาธารณะ)

สำนักปลัดเทศบำล
2 นางวิรัตน์ ศรีสุดโท

รป.บ.

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

30-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
30-2-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กลาง 30-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ต้น 30-2-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
ต้น 30-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
ชก. 30-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน
เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง
กลาง
445,560
84,000
84,000 613,560
(37,130x12) (7,000x12) (7,000x12)
.
ต้น
455,520
42,000
497,520
(37,960x12) (3,500x12)
ต้น
389,400
18,000
407,400
(32,450x12) (1,500x12)
ชก.
402,720
402,720

ระดับ

(นักบริหารงานทั่วไป)
30-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
3 นางจันทัย ตอนศรี
รป.ม.
(นโยบายสาธารณะ)
(นักบริหารงานทั่วไป)
30-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล
4 นางสาวดารุณี นาคะ
ศศ.ม.
(รัฐศาสตร์)
30-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 30-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
5 นางสาวสุภัสสร กล้าพยัคฆ์
รป.บ.
(การปกครองท้องถิ่น)

รศ.ม.

30-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 30-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก.

(รัฐศาสตร์)

7 นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย

รป.บ.

9 จ่าเอกพิชิตชัย ปามุทา

207,480

-

-

207,480

362,640

-

-

362,640

-

-

293,760

-

-

140,400

-

-

296,760

(30,220x12)
30-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ปก. 30-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ปก.

293,760
(24,480x12)

(การปกครองท้องถิ่น)

8 นางสาวรักชนก เทพเสฐียร

(33,560x12)
(17,290x12)

(การปกครองท้องถิ่น)

6 นายอนุรักษ์ คชรินทร์

เงินดือน

30-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์)
30-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกัน
ปวส.
และบรรเทาสาธารณภัย

ปง. 30-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

140,400
(11,700x12)

ชง. 30-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ชง.

296,760
(24,730x12)
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ลาดับ

กรอบอัตรากาลังดิม

คุณวุฒิ
ชื่อ - สกุล

การศึกษา

ที่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 นายชยพล บัวอ่อน

รป.บ.

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

อ.ส.บ

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

ม.6

-

พนักงานวิทยุ

-

-

พนักงานวิทยุ

-

(ทักษะ)

13 นายวรรณไชย ไชยชุน

ปวส.
ม.6

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

พนักงานดับเพลิง

-

ป.6

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

พนักงานดับเพลิง

-

ม.6

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

ม.6
บธ.บ.
(การบัญชี)

19

-

-

-

-

228,360

166,800

-

-

166,800

117,360

-

-

117,360

150,240

-

-

150,240

151,800

-

-

151,800

-

-

151,320

-

-

418,080

-

(ว่างเดิม)

(12,650x12)

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

(ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป
17 นายนิคม ดินทอง
กองคลัง
18 นางปาลิดา ทวีสิน

228,360

(12,520x12)

(ทักษะ)

16 นายประเสริฐ โฉมฉิน

236,880

9,780x12)

(ทักษะ)

15 นายสายชล บานวงษ์

-

(13,900x12)

(ไฟฟ้า)

14 นายเจริญ ฉ่าสมบูรณ์

-

(19,030x12)

(การจัดการอุตสาหกรรม)

12 นางสาวจันทร์เพ็ญ กฤษณีไพบูลย์

236,880

เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง

(24,730x12)

(การปกครองท้องถิ่น)

11 นางสุนทรี ปัญญา

เงินดือน

151,320
(12,610x12)

-

พนักงานดับเพลิง

30-2-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)
30-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

-

-

พนักงานดับเพลิง

ต้น 30-2-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ต้น 30-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ต้น
ต้น

108,000
376,080

42,000

(31,340x12)

(3,500x12)

393,600

18,000

(ค่ากลางเงินเดือน)

(1,500x12)

411,600
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่
20 นางสาวสุพัสตรา คนรักษ์

คุณวุฒิ
การศึกษา
บธ.บ.

กรอบอัตรากาลังดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

30-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ปก. 30-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับ

เงินดือน

ปก.

303,240

(การบัญชี)

21 นายภาณุวิชญ์ สุรพงษ์พิทักษ์

บธ.บ.

(25,270x12)
30-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ

ปก./ชก. 30-2-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

ปก.

(การจัดการ)

22

-

-

23

-

-

เงินเดือน
เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง
303,240

207,480

-

-

207,480

-

-

(กาหนดเพิ่ม)

-

-

(ว่างเดิม)

(17,290x12)

-

-

30-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- 30-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง./ชง. 30-2-04-4204-001

ปง./ชง.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

297,900

297,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
24 นางสาวณัฏฐ์ชิชา ศรีสุพะตะ

ปวส.

25

-

(การบัญชี)
-

26

กองช่ำง
-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

28

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

202,800

-

-

202,800

-

-

(กาหนดเพิ่ม)

-

(ว่างเดิม)

(16,900x12)

-

-

30-2-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง)
27

-

-

30-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและและก่อสร้าง

-

(นักบริหารงานช่าง)
30-2-05-4701-001 นายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ต้น 30-2-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง
ต้น
393,600
42,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)
(นักบริหารงานช่าง)
ต้น 30-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและและก่อสร้าง ต้น
393,600
18,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (1,500x12)
(นักบริหารงานช่าง)
ปง./ชง. 30-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
ปง./ชง.
297,900
(ค่ากลางเงินเดือน)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

435,600

-

(ว่างเดิม)
411,600

-

(ว่างเดิม)
297,900
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

ที่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
29 นางสาวบังอร ค่ายมั่น

ปวช.

กรอบอัตรากาลังดิม
เลขที่ตาแหน่ง
-

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ
-

(การบัญชี)

30 นายนิกร ราชบัณฑิต

ปวช.

33

-

34 นางสาวผกามาศ ป้องกัน

139,080

-

-

139,080

-

-

112,800

-

-

(11,590x12)

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

-

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

-

(ช่างไฟฟ้า)

พนักงานจ้างทั่วไป
31 นางสมส่วน ไทยเจริญ
ป.6
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
32
-

เงินดือน

เงินเดือน
เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง

112,800
(9,400x12)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

ต้น 30-2-06-2104-001 ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ต้น
393,600
42,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
30-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 30-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น
393,600
18,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (1,500x12)
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
ส.บ.(สาธารณสุข) 30-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน 30-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
234,960
30-2-06-2104-001 ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-

(ว่างเดิม)
435,600

-

(ว่างเดิม)
411,600

-

234,960

-

-

160,920

-

-

155,040

(19,580x12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
35 นายยัง ผักใหม
36 นายนิยม เจริญรุ่ง

ป.6
(ทักษะ)
ป.6
(ทักษะ)

-

พนักงานขับรถยนต์(ขยะ)

-

-

พนักงานขับรถยนต์(ขยะ)

-

160,920
(13,410x12)

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

155,040
(12,920x12)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

61

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

กรอบอัตรากาลังดิม
เลขที่ตาแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
นายกนก บานวงษ์
ป.6
นายสังวาล รักษา
ป.4
นายไพรัช สุวรรณขา
ป.6
นายสุบิน วิถี
ม.3
นายนที ทิพยสุข
ป.6
นายทศพล เถาว์สี
นางสาวมลิวัลย์ หนูเหลือง ปวช.(การบัญชี)
นางสาวสมปอง นาคสุข
ป.6
นางสาวจันทร์ดา ใจกล้า
ปวส.(คอมฯ)
กองกำรศึกษำ
30-2-08-2107-001
-

48 นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ

ค.บ.

ตาแหน่ง
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงาน
คนงาน

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

ผู้อานวยการกองการศึกษา ต้น 30-2-08-2107-001
(นักบริหารงานศึกษา)
30-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา ต้น 30-2-08-2107-002
(นักบริหารงานศึกษา)
30-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา
ปก. 30-2-08-3803-001

ตาแหน่ง
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงาน
คนงาน

ระดับ
-

-

-

(ว่างเดิม)
435,600

-

(ว่างเดิม)
411,600

-

207,480

-

311,628

(17,290x12)

พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
30-2-08-6600-155 ครู
49 นางสาวนงนุช เหมือนส่อน
ค.บ.

-

30-2-08-6600-155 ครู

-

311,628

-

(25,969x12)

(การศึกษาปฐมวัย)

ศษ.ม.

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ผู้อานวยการกองการศึกษา ต้น
393,600
42,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)
(นักบริหารงานศึกษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา ต้น
393,600
18,000
(ค่ากลางเงินเดือน) (1,500x12)
(นักบริหารงานศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ปก.
207,480
-

(เทคโนโลยีการศึกษา)

50 นางสาวศิริรัตน์ เหมือนส่อน

เงินดือน

เงินเดือน
เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง

30-2-08-6600-156 ครู

-

30-2-08-6600-156 ครู

(บริหารการศึกษา)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

-

273,804

เงินอุดหนุน

-

-

(22,817x12)

273,804
เงินอุดหนุน
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

ที่

กรอบอัตรากาลังดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
อันดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

ตาแหน่ง

อันดับ

เงินดือน

เงินเดือน
เงินประจา เงินค่าตอบแทน/ หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
51 นางสาวสุกัญญา วงษ์ประเทศ

ศศ.บ.

-

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

-

116,280

-

-

(10,910x12)

(การศึกษาปฐมวัย)

116,280
เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างทั่วไป
52

53 นางสาวมนัสนันท์ ซื่อสัตย์
54 นางสุนันทา บ้านโพธิ์
55

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

วท.บ.

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

30-2-09-2106-001 ผู้อานวยการกองการประปา ต้น 30-2-09-2106-001 ผู้อานวยการกองการประปา ต้น

393,600

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐรนันท์ แสนสวัสดิ์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

กองกำรประปำ
-

-

(นักบริหารงานประปา)
56

-

57 นายธงชัย วงศ์ชู

-

(นักบริหารงานประปา)

(ค่ากลางเงินเดือน)

30-2-09-2106-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการประปา ต้น 30-2-09-2106-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการประปา ต้น

(นักบริหารงานประปา)
ปวส. (ช่างผลิต 30-2-09-4707-001 เจ้าพนักงานประปา

ปฏิบัติงาน

(นักบริหารงานประปา)
30-2-09-4707-001 เจ้าพนักงานประปา

(ค่ากลางเงินเดือน)
ปฏิบัติงาน

ม.3

225,480

-

-

(ว่างเดิม)
435,600
(ว่างเดิม)
411,600
225,480

-

-

138,480

-

-

-

(18,790x12)

เครือ่ งมือและแม่พิมพ์ )

พนักงานจ้างตามภารกิจ
58 นายสุธา ปานเหม็น

393,600

42,000
(3,500x12)
18,000
(1,500x12)
-

-

พนักงานผลิตนาประปา

-

-

พนักงานผลิตนาประปา

-

138,480
(11,540x12)

พนักงานจ้างทั่วไป
59 นางสาวสมพิตร จันทร์แก้ว

ม.3

-

พนักงานจดมาตรวัดนา

-

-

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

พนักงานจดมาตรวัดนา

-

108,000

63

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
น

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างทุ กตำแหน่ง ได้ มีโอกาสได้ รับการพั ฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้า งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่ วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ
การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกำหนดแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแ นวระนาบ
ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันยังต้องเชื่อมโยงการทำงาน
ภายในภาครั ฐ ด้ ว ยกั น เองให้ มี เ อกภาพและสอดรั บ ประสานกั น ไม่ ว่ า จะ เป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนายความสะดวกโดยการเชื่อโยงกันเองของทุกส่วนราชการ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว (One Stop Service) ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน โดยมีการติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น
มาติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์เทศบาล โซเชียลมีเดีย หรือ ทางแอปพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
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ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีแนวทางการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ดังนี้
1. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานนักบริหาร
1.1 สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและสั ม มนาในด้ า นความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การ
บริหารงานและการปฏิบตั ิราชการอย่างน้อยรอบแผนอัตรากำลังละ 1 หลักสูตร
1.2 สนั บ สนุ น ให้ เ ข้า รั บการศึ ก ษาดู ง าน เพื ่ อ เพิ ่ ม พู น ประสบการณ์แ ละพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อยรอบแผนอัตรากำลังละ 1 ครั้ง
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคณ
ุ วุฒิสูงขึ้น
1.4 สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต-สมาธิตามหลักศาสนา
1.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับ
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยรอบแผน
อัตรากำลังละ 1 หลักสูตร
2. การพัฒนาเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน อย่างน้อยรอบแผนอัตรากำลังละ ๑
หลักสูตร
2.2 สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานด้านการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถนำมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน อย่างน้อยรอบ
แผนอัตรากำลังละ ๑ ครั้ง
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
2.4 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม การฝึกจิต - สมาธิ ตามหลัก
ศาสนาที่ตนเองนับถือ
2.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อย
รอบแผนอัตรากำลังละ ๑ หลักสูตร
2.6 สนับสนุนให้มีจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เพียงพอกับปริมาณงานและทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
2.7 จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
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3. การพัฒนาพนักงานจ้าง
3.1 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน อย่างน้อยรอบแผนอัตรากำลังละ
1 หลักสูตร
3.2 สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานด้านการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถนำมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคณ
ุ วุฒิสูงขึ้น
3.4 สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต-สมาธิ ตามหลักศาสนาที่นับถือ
3.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับ
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยรอบแผน
อัตรากำลังละ 1 หลักสูตร
3.6 จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทีบ่ รรจุแต่งตั้งใหม่/เปลี่ยนสายงาน
4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย
ขั้นตอนและวิธีการทำงานของราชการ รวมทั้งโครงสร้างองค์กร ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4.2 จัดให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลและสอนงานอย่าง
ใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รบั มอบหมายจากนายกเทศมนตรี
4.3 จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
5. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล โดยการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในเทศบาลตำบลกรอก
สมบูรณ์ มีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายหลักคือ
บุคลากรต้องมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพงาน มีความเชี่ยวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเข้า
สู่รัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร3 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill
Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เทศบาลตำบลกรอกสมบูร ณ์ จึ ง ได้ ก ำหนดแนวทางการพั ฒนาทั กษะด้า นดิจ ิ ทัลของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยได้นำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามหนังสือสั่งการดังกล่าวมาเป็น
เกณฑ์ในการกำหนดแนวทาง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม กำหนด
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
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1.1 กำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ยกเว้น ผู้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยส่วนราชการละ 1 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอื่นใดทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่งานของผู้ด ำรงตำแหน่งในสายงาน
คอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
1.2 กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์คัดเลือกบุคลากรที่ไม่ใช่
ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยส่าวนราชการละ 1 คน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้
ความสามารถ และทักษะด้านดิจิทัล และให้น ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านดิจิทัลในหน่วยงานพัฒนา
กระบวนการทำงานและระบบงานให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน สนับสนุน
การพัฒนาผู้อื่นโดยการถ่ายทอดความรู้ต่อให้บุ คลากรในหน่วยงานให้เป็นผู้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพิ่มขึ้นได้ซึ่งจะ
ส่งผลให้หน่วยงานมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
1.3 บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ซึ่งไม่ได้ด ำรงตำแหน่งใน
สายงานคอมพิวเตอร์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลมาใช้น ำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 การวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของพนักงานเทศบาล
และพนั ก งานจ้ า ง ให้ น ำผลการทดสอบความรู้ ด้ า นดิ จิ ทั ล รายบุ ค คลมาใช้ ป ระกอบการวางแผนพั ฒ นา
โดยบุ ค ลากรสามารถเข้ า รั บ การทดสอบทั ก ษะความเข้ า ใจและใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy)
ตามแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/ DLProject/dev-skill-dlp
ซึ่งผู้ทำแบบทดสอบจะต้องตอบคำถาม 50 ข้อ ในแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินระดับความสามารถ จุดแข็ง
และจุดอ่อนของตนเองในด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.5 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองทางด้านดิจิทัล และ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
โดยในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลดังกล่าว ได้กำหนดกรอบในการพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่ง
กำหนดให้ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นทักษะที่บุคลากรภาครัฐ ทุกคนควร
ได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติ งาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความสามารถ
ในเรื่องต่าง ๆ 3 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช้ ความเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
❖ ความสามารถในการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล ประกอบด้วย ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 ด้าน ซึ่งบุคลากรควรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้
➢ ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การใช้งานฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2) การใช้งานระบบปฏิบัติการ
3) การจัดการข้อมูล
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4) การสำรองข้อมูล
5) การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
6) การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
➢ ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ (web browser)
2) การสืบค้นข้อมูล
3) การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4) การใช้งานปฏิทิน
5) การใช้งานสื่อสังคม
6) การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
7) การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
➢ ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล
2) การป้องกันภัยคุกคาม
3) การป้องกันมัลแวร์ (Malware)
4) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
5) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
❖ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทั ล หรือแอปพลิเคชั่นขั้นต้นสำหรับ
การทำงาน ประกอบด้วย ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 ด้าน ซึ่งบุคลากรควรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
➢ ด้ า นการใช้ โ ปรแกรมประมวลผลคำ ประกอบด้ ว ย ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การจัดการงานเอกสาร
2) การจัดรูปแบบข้อความ
3) การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
4) การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
5) การจัดรูปแบบเอกสาร
6) การพิมพ์เอกสาร
7) การตรวจทานงานเอกสาร
➢ ด้ า นการใช้ โ ปรแกรมตารางคำนวณ ประกอบด้ ว ย ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การจัดการตารางคำนวณ
2) การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
3) การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
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4) การพิมพ์แผ่นงาน
5) การใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ
6) การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
7) การป้องกันแผ่นงาน
➢ ด้านการใช้โปรแกรมนำเสนอ ประกอบด้วย ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การจัดการงานนำเสนอ
2) การใช้งานข้อความบนสไลด์
3) การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
4) การกำหนดการเคลื่อนไหว
5) การตั้งค่างานนำเสนอ
❖ ความสามารถในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย ความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 ด้าน ซึ่งบุคลากรควรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้
➢ ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
2) การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
3) การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
4) การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
➢ ด้านการใช้โ ปรแกรมสร้า งสื ่อ ดิ จ ิทัล ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
2) การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
3) การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
4) การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
5) การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
➢ ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
1) การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
2) การปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย
3) การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
4) การจัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน
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2. ด้านการปฏิบัติราชการโดยใช้ระบบงานต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี การปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรโดยใช้ ร ะบบงาน/โปรแกรมต่ า งๆ ทางเทคโนโลยี หน่ ว ยงาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบงาน/โปรแกรม
แต่ละระบบควรจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบหรือ
ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึ กษาได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการป้องกัน
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานผิดพลาด โดยการ เผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ของหน่วยงาน ระบบสารสนเทศอื่น หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ถูก จำกัดเฉพาะการ
ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
3. ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับราชการในเทศบาลควรกำหนดแนวทาง
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเข้ามาปฏิบัติราชการ

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีหน้ าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริ การ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ให้ถื อว่าเป็นการ
กระทำผิดทางวินัย
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