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  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับนี้ เทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ได้จัดท าขึ้นโดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และมาตรา 24 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง
และมาตรฐานของต าแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่ามี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  และคุณภาพของงาน  ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคคล  โดยค านวณ
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไม่ให้เกินหรือสูงกว่าร้อยละ 40  และถือปฏิบัติตามแนวทาง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆตามประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ได้วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ตามความ
ต้องการคน   และวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคนจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   ซึ่งเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (เก่ง) โปร่งใส (ดี) ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือที่จะให้การบริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยค านึงถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก 
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  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปราจีนบุรี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) 
ก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์ วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนและการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ข้อ 12 การก าหนดจ านวนและต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล ให้เทศบาล
จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้าง
เทศบาล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดท าและ
ก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ข้อ 13 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึง
ภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

1 .4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น 
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การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่ง   
ต้องด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี ซึ่ง
ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning 
Programming Budgeting) การก าหนด อัตราก าลั งคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน) และมีการ
ทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือป้องกันปัญหาหน้าที่
ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน  เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล  ที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน  โครงการ  ระบบงาน  การก าหนดต าแหน่ง  
และการปรับระดับต าแหน่ง 

2.1  เพื ่อให้เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อนตามประกาศแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาลตาม
ระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง       
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลให้เหมาะสม 
  2.5  เพื ่อให้เทศบาลสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้เทศบาล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
  2.7  เพื ่อให้เทศบาลสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล 
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.8  เพ่ือให้การบริหารงาน และด้านการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (เก่ง) โปร่งใส (ดี) ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีเป็นประธาน  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เป็นกรรมการ และมีนักทรัพยากร
บุคคล เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) 
โดยให้มกีรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์บรรลุผล
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร 
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้ เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Suppy pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่
ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

   3. กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงั 3 ปี 
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภท ไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้ น การค านวณหา
เวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนการค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่า มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็น 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็นดังนี ้
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงการองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งที่คล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 



5 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง
ที่เหมาะสม (Right jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วยราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planing 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
เรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงานซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

- การเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาว่า   
แต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังที่เป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน
เท่าใด แล้วจ าแนกเป็นประเภทต าแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยได้
ด าเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี กล่าวคือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิดเป็น 
82,800 นาทีต่อปีเทียบกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ จากการเก็บสถิติปริมาณงานทุกส่วน
ราชการของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ สามารถสรุปจ านวนอัตราก าลังทั้งหมดได้ ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล  จ านวน  26 อัตรา 
 พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  2 อัตรา 
 พนักงานจ้าง  จ านวน  28 อัตรา (ตามภารกิจ 14 อัตรา , ทั่วไป 14 อัตรา) 
 รวมอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 56 อัตรา 
 (รายละเอียดสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการอยู่ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำก ำลัง 

เทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ กับ เทศบำลต ำบลสระบัว 
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ กับ เทศบาลต าบล
สระบัว  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน ประชากรขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  และ
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน พบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง โดยรวมแล้ วมี
อัตราก าลังไม่แตกต่างกัน  ดังนั้น ในการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  จะมีพนักงานเทศบาลจากการสอบของกรมส่งเสริมฯ มาบรรจุได้ครบทุกต าแหน่ง
ตามกรอบอัตราก าลัง และจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนไดม้ากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

กำรเปรียบเทียบอัตรำก ำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
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 ที่ตั้ง อำณำเขต และเขตกำรปกครอง 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  แต่เดิมเรียกว่า “ บ้านกรอกด้วน ” หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตูม   
มีนายจ้อย  เหมือส่อน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อครบวาระ  มี  นายประสิทธิ์  เหมือส่อน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และแยกออกจาก
ต าบลท่าตูม  ตั้งเป็นต าบลกรอกสมบูรณ์  มีนายประสิทธิ์  เหมือส่อน  เป็นก านัน  และได้วางรากฐานสุขาภิบาลเอาไว้  
จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลกรอกสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2535 ต่อมาสุขาภิบาลกรอกสมบูรณ์  
ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 
  มีพ้ืนที่การปกครองทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,500 ไร่  โดยรับผิดชอบพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ของต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีระยะทางห่างจาก
อ าเภอศรีมหาโพธิ 30 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี 54 กิโลเมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

    

 

 

 
 
 
ทิศเหนือ  จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079  

โคกขวาง – พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  2 ตั้งอยู่ริมถนนไปทางด้านเขาลูกช้าง      
ฟากตะวันตกจากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านเขาลูกช้างและถนนไปบ้าน
บ่อตาด า ถึงหลักเขตที่ 3  ตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อตาด า  ฟากตะวันตก  ตรงจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาด  
บรรจบกับถนนไปบ้านบ่อตาด า 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4. สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพื้นที่เทศบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ 
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ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 5  ผ่านถนนบ้านทุ่งยาวไปทางตะวันตก บรรจบทางหลวงถนนไปทางทิศใต้
จากหลักที่  6  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักที่  7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปด้านเขาลูกช้าง  จาก
หลักท่ี  7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักที ่ 8  ไปทางทิศใต้ไปบ้านหว้าเอน 
  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  4  ตั้งริมถนนไปบ้านหนองตลาดฟากเหนือจากหลักเขตที่ 4  
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองตลาด และถนนหมายเลข  3079  โคกขวาง - พญาจ่าย ถึงหลักเขตที่ 5  
ไปทางทิศใต้บ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง – พญาจ่าย 

  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นตรงไปทาง  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง  –  พญาจ่าย  บรรจบกับหลักเขตที่  1 

  โดยแบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 ชุมชน  ดังนี้ 
    ชุมชนที่  1  ชุมชนโคกวัดพัฒนา   
    ชุมชนที่  2  ชุมชนตะวันรุ่ง  
    ชุมชนที่  3  ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา   
    ชุมชนที่  4  ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา   
    ชุมชนที่  5  ชุมชนรวมช่างพัฒนา   
    ชุมชนที่  6  ชุมชนอนามัย   
    ชุมชนที่  7  ชุมชนหน้าตลาด 
   ชุมชนที่  8  ชุมชนอ านวยสุข   

 สภำพทำงสังคม 
1. ด้ำนกำรศึกษำ 

  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีสถาบันการศึกษาที่อยู่เขตพ้ืนที่  จ านวน  ๒  แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  สังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  และโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
ศรัทธาธรรม  ซึ่งเป็นสถานบันการศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  
เขต 1 สรุปได้ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

สถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 66 59 125 2 

   2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 306 302 608 22 

   
2. ด้ำนสำธำรณสุข 

  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีสถานบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐ  จ านวน  
1 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 5  คน 
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3. ด้ำนอำชญำกรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็
ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก   
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  
อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่
ที่สามารถด าเนินการได้              

4. ด้ำนยำเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรระเบาะไผ่ได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้น   พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

5. ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ได้ด าเนินการด้านงานสวัสดิการและสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
(5)  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
(6)  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  
(7)  ด าเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  
(8)  ด าเนินการด้านการส่งเสรมิอาชีพของกลุ่มอาชีพ และกลุม่สตรีภายในเขตเทศบาล       

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ของเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ดังนี้ 
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1.  ระบบระบายน้ าในเขตเทศบาลมีท่อระบายน้ าไม่ครบทุกซอย ในเวลาฝนตกบางซอย     
ไม่สามารถระบายน้ าได้ เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
  2.  ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง และบางแห่งช ารุด 
  3.  ถนน คสล. บางสายก่อสร้างไว้เดิมคับแคบเนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
  4.  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลยังมีน้อยมาก และยังไม่ได้ปรับปรุงให้สวยงาม 
เป็นระเบียบ เนื่องจากในแต่ลปีมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
  5.  น้ าท่วมขังตามถนน ชุมชนเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ า หรือท่อระบายน้ ามีขนาดเล็ก 
ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
  6.  ประชาชนบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในพ้ืนที่การเกษตร 
  7.  การบริการด้านการประปา ท่อเมนบางแห่งยังมีขนาดเล็ก ท าให้น้ าไหลน้อยในบาง
ช่วงเวลาและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  8.  ขาดตลาดสดซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดซื้อแหล่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
  9.  ถนนลาดยางสาย 3079 บางแห่งช ารุดต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก 

 
 
 

  1.  ขยายท่อเมนระบบประปาใช้ในเขตเทศบาลใหเ้พ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.  จัดซื้อท่ีดินเพื่อขุดร่องระบายน้ าจากแหล่งชุมชน 
  3.  ก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

4.  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชนให้ทั่วถึง 
5.  ขยายถนน คสล. หรือรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมผิวจราจรให้กว้างขึ้นหากมีพ้ืนที่พอจะขยายได้ 
6.  จัดให้มีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นและปรับปรุงให้สวยงาม 
7.  จัดให้มีตลาดสด เพื่อความเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
 

     
 
  

1.  การจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ  มีขยะตกค้างในบางจุด 
  2.  การก าจัดขยะและสถานที่ก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน 
  3.  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ  และไม่สวยงาม 
  4.  ประชาชนขาดความเข้าใจในการรักษาความสะอาด 
  5.  ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  6.  สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่สวยงาม ไม่ถูกสุขลักษณะ 
  7.  มลพิษจาการจราจร ฝุ่นละอองในท้องถนน 
  8.  มลพิษจากกลิ่น เสียง  ฝุ่นละอองจากผู้ประกอบการ 
  9.  ประชาชนใช้สารเคมีในการเกษตรเพาะปลูก 
 

 
 

ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
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  1.  เพิ่มการเก็บขยะ  และปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะให้ดีขึ้น 
  2.  วางระบบก าจัดขยะและสถานที่ก าจัดขยะให้ได้มาตรฐาน 
  3.  สับเปลี่ยนถังขยะ  ที่มีความมั่นคงใช้งานง่ายและสวยงาม  จัดหาเพิ่มเติม 
  4.  ให้ความรู้  ใช้สื่ออบรม สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดแก่ชุมชน 
  5.  สร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้เป็นที่พักผ่อนและออกก าลังกายให้เพ่ิมข้ึน 

6.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่ว่าง  ที่ทางหลวง  ที่สาธารณะ  สถานที่
ราชการ บังคับใช้เทศบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7.  ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ า  ในเขตเทศบาล 
  8.  ท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมและปลอดสารพิษ  ตามแนวพระราชด าริฯ 

9.  ล้างถนนสายหลัก  รณรงค์ปัดกวาดฝุ่นละออง(หน้าบ้านน่ามอง) 
 
 
    

1.  การประกอบอาชีพ ยังขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  2.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
  3.  เงินทุนในการด าเนินกิจการกลุ่มอาชีพยังมีน้อย 
  4.  การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งยังมีน้อย 
  5.  ไม่มีศูนย์กลางส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
  6.  ขาดความรู้และเทคโนโลยี ในการพัฒนาด้านการเกษตร 
  7.  ไม่มีสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

 
   

 
 
 
 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินการกลุ่มอาชีพ 
  2.  อบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ที่ว่างงาน 
  3.  ส่งเสริมการด าเนินการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  สนับสนุนให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพให้มากข้ึน 
  5.  จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้า  และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและชุมชน 

6.  ก าหนดจุดผ่อนผันการค้าขายประเภทหาบเร่  แผงลอย  การจ าหน่ายสินค้าหรืออาหาร 
บนพื้นที่หรือทางสาธารณะ 
 
  
 

  1.  การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหน้าฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะ 
  2.  ศูนย์บริการสาธารณสุขยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์ 
  3.  โรคติดต่อที่มากับสัตว์เลี้ยงในเขตชุมชน 
  4.  ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ประชาชนในชุมชนขาดคุณธรรมความส านึกและจรยิธรรมในการด ารงชีวิตในการอยู่รว่มกัน 

ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 

ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 

ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม 

ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
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1.  ให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  โดยการฉีด พ่นสารฆ่ายุง หยอดทรายอะเบท 
  2.  ให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  
  3.  รณรงค์ป้องกันโรคท่ีมากับสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัขหรือแมว 
  4.  ให้ความรู้  ด้านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
  5.  สนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล 
  6.  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้พิการและด้อยโอกาส 
 
  
 

  1.  เด็กไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยม 
  2.  โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ทีท่ันสมัย 
  3.  ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา 
  4.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

 
  

 
1. จัดให้มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้อย่างน้อย 

การศึกษาภาคบังคับ 
1. ส่งเสริม ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน 

 
 
 

   
1.  ขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

  2.  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  3.  การขาดอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่จะรับงานภารกิจถ่ายโอน 

4.  ประชาชนให้ความสนใจข่าวสารและกิจกรรมของท้องถิ่นน้อย 
  5.  ขาดศูนย์กลางการประสานงานในชุมชน 
 
 
  

1.  จัดให้มีประชาคมหรือจัดเวทีชาวบ้าน  เพื่อเป็นที่พบปะ  ประชุม  หรือประชาพิจารณ์   
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือทราบปัญหาและความต้องการ 

2.  จัดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล  เพื่อชุมชนจะได้รับรู้ข่าวสารของ
เทศบาลและด าเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร 

3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล 
4.  ปรับปรุงและขยายการบริการด้านสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 
5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 

ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบรหิำร 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณสุข 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
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การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การจะพัฒนาเทศบาลได้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนโดยมี
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาล และพัฒนาเยาวชนจัดให้มีกิจกรรมของสภาเด็กในต าบลให้พร้อมที่จะ
เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม  โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) เป็น
แนวทางดังนี้ 
      

 
 

 

 
  การจัดท าแผนของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย      
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 

 
 

 

5. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี
 



14 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติกับแผนในระดับต่ำงๆ 

 

 
     การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคาม และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบั ติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

24 

  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
 



16 

 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง

ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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วิสัยทัศน์  
 ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย 

และสมุนไพรสู่สากล  

3.2  พันธกิจ (Mission)  
(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึด  ความ

ต้องการ และความจ้าเป็นของประชาชนเป็นหลัก  
(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การด าเนินการด้าน

สังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่  
(3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  
(4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์รวม  
จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่ง 

อารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคม
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

           เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐาน แห่งความพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและ โลจิสติกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  

กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร  

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
3. น้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร  
6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

 
 
 

  แผนพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรคำ้และอุตสำหกรรม  
กลยุทธ์  
1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ  
2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคม 

และสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

และชุมชน  
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน  
7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน 116  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรจดักำรงำนด้ำนสังคม กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกำสทำงสังคมบนฐำน แห่งควำมพอเพียง  

กลยุทธ์  
1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน  
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน  
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็ก เยาวชน 

คนพิการและผู้สูงอายุ  
4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก 

เอกชนจังหวัด  
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่  
7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหาร 

จัดการที่ทันสมัย  
8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนท่องเที่ยว  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัย 

สนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  
2.  ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น  
3.  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
4.  น้อมน้าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
5.  พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 117  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
กลยุทธ์  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ 

ของจังหวัด  
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย/ 

อุบัติเหตุของจังหวัด 
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3.  ก ากับดูแลความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
4.  สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
5.  สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติ แบบใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง  
6.  สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม  
7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด  
10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
11. ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะ และศาสนสถาน  
12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสามารถ 

ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง   
13. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง  
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย  
15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า  
16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ  
17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่  
18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของจังหวัด  
19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน  
22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี  
23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 118 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร  
3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  
4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร  
5.  บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผน 

ปัจจุบัน  
6.  ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน  
7.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง  
8.   ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
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 วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นด้วย
ความรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วม  

    ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1)  ก่อสร้าง ปรับปรงุ ซ่อมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ 
2)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า ทางเท้า ถนน  สะพาน 

ให้สะดวกต่อการสัญจร 
3)  ติดตั้งและขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างและซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร  และเครื่องหมายต่างๆ 
4)  ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
5)  ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ า  

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ  กีฬำ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
2)  สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และ กีฬา   
3)  พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกก าลังกาย 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรป้องกันบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) การบ าบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
2) การดูแล บ ารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  สังคม  และสำธำรณสุข 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสวัสดิการสังคม 
2)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ 
3)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข  และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
4)  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1)  พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3)  พัฒนาการจัดหาพัสดุ  ให้เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
4)  พัฒนาประสิทธิภาพ  ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และด้านการจัดการศึกษา  ให้ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
3. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน 

ทางเศรษฐกิจ 
4. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวดเร็วและเป็นธรรม  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ  คนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสั งคมได้รับสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง มีอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ 

6. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 
   1.  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70 
   2.  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   3. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 70  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   4.  ประชาชนรู้จัดการจัดการขยะมูลฝอยร้อยละ 70 และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล 
   5.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 70 และปัญหายาเสพติดลดลง 
   6.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 70  

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 



5.1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดงันี ้
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เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์มีอ านาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้ก าหนดการด าเนินการตาม
ภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล  ดังนี้ 
 

 

1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  
  2.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  4.  การสาธารณูปการ 
  5.  การผังเมือง 
  6.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  7.  การจัด ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
  8.  การจัดให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  9.  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  
  
  

1.  การจัดการศึกษา  
2.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
3.  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ส าหรับนักกีฬา  สถานที่ออกก าลังกาย(ฟิตเนต) สถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
4.  การส่งเสริมกีฬา 
5.  การจัดให้มีการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
6.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ 
8.  ให้ราษฎร  ได้รับการศึกษาอบรม 
9.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
10.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
11.  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
12. การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน และที่สาธารณะ 
13. การป้องกัน  บ าบัดโรคและการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 

 
 
 

5.2   ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง
ดงัน้ี 
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  1.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  2.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  3.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  4.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  
และสาธารณสถานอ่ืนๆ  

5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.  รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
8.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
9.  ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการระงับอัคคีภัย 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน   

 
 

 

 

 
1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  2.  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
  3.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ
ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
  4.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.  บ ารุง  และส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชนในเขตเทศบาล 
  6.  เทศพาณิชย์ 
 

 
 

 

1.  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  2.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

3.  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

4.  การดูและรักษาท่ีสาธารณะ 
5.  การจัดการสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ  

 
 
 

5.3   ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

5.4   ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว   
        มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

5.5   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       มภีารกิจที่เก่ียวข้องดงันี้ 
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1.  การจัดการศึกษา 
2.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น 
3.  สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
4.  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5.  การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  การส่งเสริมวัฒนธรรม 
 
 
 
 

1.  การประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         และส่วนราชการหน่วยงานอื่น 
  2.  ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3.  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของ
เทศบาลในด้านต่างๆ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
หรือภัยคุกคาม เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์             
มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยง
หรือข้อจ ากัด   อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก าหนด
เป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถ
ให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength = S) 
1. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
3. พ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ไม่กว้าง ง่ายต่อการบริหาร 
4. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต ท าให้ประชาชนสัญจรไปมา

และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 
 

5.6   ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
       มภีารกิจที่เก่ียวข้องดงันี้ 

5.7   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำร 
  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี ้

  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
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5. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วย EMS หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบเหตุได้ทันท ี

6. ประชาชนยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีความรักความสามัคคี    
เป็นหนึ่งน้ าใจเดียวกัน 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ

จ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ 
2. การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน  องค์กรอาชีพในพ้ืนที่  ขาดความเข้มแข็ง  คณะกรรมการ

กลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี 
3. ขาดแหล่งน้ าผิวดินส าหรับอุปโภคและบริโภค  ตลอดปี 
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

โอกำส (Opportunity = O) 
1. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง  

ได้แก่ จังหวัด  กรมท่ีสังกัด  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
2. นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม

เกษตรแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  และเศรษฐกิจในครัวเรือนของ
ประชาชน  กระตุน้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการรวมกลุ่ม  สร้างเครือข่าย  ท าให้มีการติดต่อสื่อสาร 
ประสานงานร่วมกัน  และด าเนินกิจกรรม / โครงการร่วมกัน 

4. กฎหมาย / ระเบียบ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat = T) 
1. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ  อ านาจ  หน้าที่   

กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่บัญญัติไว้เท่านั้น 
2. ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า 
3. ความไม่เข้าใจอันดีระหว่างนกัการเมืองท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและแตกแยกในสงัคม 
4. ปัญหาโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการ

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 
5. การตรวจสอบปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคณะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน  

ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
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1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
  3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ 
  4.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  5.  การสาธารณูปการ 
  6.  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  7.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
  8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9.  การจัดการศึกษา 
  10.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
  11.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  13.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.  การส่งเสริมกีฬา 
  15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  17.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18.  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
  19.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
  20.  การจัดให้มีและควบคุมฌาปนสถาน 
  21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และการอนามัยโรงมหรสพและ  
สาธารณสถานอื่นๆ  

24.  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

25.  การผังเมือง 
26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28.  การควบคุมอาคาร 
29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 6. ภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่เทศบำลจะด ำเนินกำร 
 

 

 
6.1  ภำรกิจหลัก   
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31.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
32.  ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
33.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
34.  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

 
 
 

   
1.  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 

  2.  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  3.  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  4.  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  5.  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  6.  เทศพาณิชย์ 
  7.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  8.  การส่งเสริมการเกษตร 
  9.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  10. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  2. กองคลัง  3. กองช่าง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5. กองการศึกษา 
และ 6. กองการประปา โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังแยกเป็น พนักงานเทศบาล 26 อัตรา  พนักงานครู
เทศบาล 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 14 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 14 อัตรา  รวมจ านวนทั้งสิ้น 
56 อัตรา  ซึ่งเทศบาลมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรเพ่ิมขึ้น
ในส่วนราชการบางส่วน เช่น กองช่าง และกองการประปา ไม่มีพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร แต่เนื่องจาก
ภาระค่าใช้จ่ายที่มีเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีน้อยลงจึงต้องเกลี่ยอัตราก าลัง
ของส่วนราชการอ่ืนไปช่วยปฏิบัติงานในส่วนนี้   ดังนั้น  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เท่าที่จ าเป็น  โดยจัดท าแผนอัตราก าลังใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ีอให้มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ 
สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้มากท่ีสุด และสามารถ
พัฒนากิจการของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 

6.2  ภำรกิจรอง   

 
 

7. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
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  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีภารกิจอ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมี
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

1. ส ำนักปลัดเทศบำล 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

   1) งานธุรการ  
   2) งานการเจ้าหน้าที่ 
   3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   4) งานทะเบียนราษฎร  
   5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   6) งานนิติการ 
   7) งานพัฒนาชุมชน 

   

1. ส ำนักปลัดเทศบำล 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

   1) งานธุรการ  
   2) งานการเจ้าหน้าที่ 
   3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   4) แผนงานทะเบียนราษฎร  
   5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   6) งานนิติการ 
   7) งานพัฒนาชุมชน 

   

 

2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 

   1) งานธุรการ 
   2) งานการเงินและบัญชี 
   3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

 

2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 

   1) งานธุรการ 
   2) งานการเงินและบัญชี 
   3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

 

 

3. กองช่ำง 
    3.1 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 

   1) งานธุรการ 
   2) งานวิศวกรรม 
   3) งานสาธารณูปโภค 
   4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
   5) งานสวนสาธารณะ 

 

3. กองช่ำง 
    3.1 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 

   1) งานธุรการ 
   2) งานวิศวกรรม 
   3) งานสาธารณูปโภค 
   4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
   5) งานสวนสาธารณะ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  8. โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร 
 

 

 

8.1  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

    1) งานธุรการ          
    2) งานส่งเสริมสุขภาพ 
    3) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
    4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    5) งานสัตว์แพทย์ 

 

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

    1) งานธุรการ          
    2) งานส่งเสริมสุขภาพ 
    3) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
    4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    5) งานสัตว์แพทย์ 

 

 

5. กองกำรศึกษำ 
   5.1 ฝ่ายบริหารงานศึกษา 

   1) งานธุรการ  
   2) งานบริหารการศึกษา 
   3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

5. กองกำรศึกษำ 
   5.1 ฝ่ายบริหารงานศึกษา 

   1) งานธุรการ  
   2) งานบริหารการศึกษา 
   3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

6. กองกำรประปำ 
   6.1 ฝ่ายบริหารงานประปา 

   1) งานธุรการ 
   2) งานการเงินและบัญชี 
   3) งานผลิตและบริการ 

 

 

6. กองกำรประปำ 
   6.1 ฝ่ายบริหารงานประปา 

   1) งานธุรการ 
   2) งานการเงนิและบัญชี 
   3) งานผลิตและบริการ 
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  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจในแต่ละส่วนราชการ
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 

กรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี ระหว่ำงปี 2561 - 2563 
 

ล ำดับ 
ที ่

ส่วนรำชกำร 

กรอบ 
อัตรำ 

ก ำลังเดิม 

อัตรำก ำลังต ำแหน่งที่คำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี 

ข้ำงหน้ำ 
เพ่ิม/ลด หมำย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

 ส ำนักปลัดเทศบำล (01)         
2 หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)   
1 1 1 1 - - -  

3 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

4 นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

6 นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร 
(ช านาญการ) 

1 1 1 1 - - -  

7 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  
8 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตัิงาน) 1 1 1 1 - - -  
9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ช านาญงาน) 
1 1 1 1 - - -  

 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         
10 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
11 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
13 พนักงานวิทยุ 1 1 1 1 - - -  
14 พนักงานดับเพลิง 2 2 2 2 - - -  
15 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
16 พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป         

17 พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

รวม 18 18 18 18 - - -  

 
 
 

 

8.2  กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง(พนักงำนเทศบำล) 
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ล ำดับ 
ที ่

ส่วนรำชกำร 

กรอบ 
อัตรำ 

ก ำลังเดิม 

อัตรำก ำลังต ำแหน่งท่ีคำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี 

ข้ำงหน้ำ 
เพ่ิม/ลด หมำย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 กองคลัง (04)         
18 ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

19 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

20 นักวิชาการเงินและบญัชี (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  
21 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบตัิการ) 1 1 1 1 - - -  
22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัตงิาน) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  1 1 1 1 - - -  

  รวม 6 6 6 6 - - -  

 กองช่ำง (05)         
24 ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

25 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

26 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         

27 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป         

28 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -  

 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         
29 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

30 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

31 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         

32 พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ) 1 1 1 1 - - -  
33 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป         

34 คนงานประจ ารถขยะ    7 7 7 7 - - -  
35 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 13 13 13 13 - - -  
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ล ำดับ 
ที ่

ส่วนรำชกำร 

กรอบ 
อัตรำ 

ก ำลังเดิม 

อัตรำก ำลังต ำแหน่งที่คำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี 

ข้ำงหน้ำ 
เพ่ิม/ลด หมำย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 กองกำรศึกษำ (08)         
36 ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

37 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

38 นักวิชาการศึกษา  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 ศูนย์พัฒนำเด็กฯ         

39 ครู (ค.ศ.1) 1 1 1 1 - - - งบอุดหนุน 

40 ครู (ค.ศ.1) 1 1 1 1 - - - งบอุดหนุน 

 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         
41 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - งบอุดหนุน 

 พนักงำนจ้ำงทั่วไป         
42 ผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - -  

รวม 9 9 9 9 - - -  

 กองกำรประปำ (09)         
43 ผู้อ านวยการกองการประปา  

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 
1 1 1 1 - - -  

44 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

45 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบตัิงาน) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ         

46 พนักงานผลิตน้ าประปา 1 1 1 1 - - -  
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป         

47 พนักงานจดมาตรวดัน้ า 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -  

รวมทั้งสิ้น 56 56 56 56 - - -  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 9. ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
อยู่ใน Excel 

ตั้งแต่หน้ำ 34 - 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
1. งานธุรการ  
2. งานการเจ้าหนา้ที ่
3. งานทะเบียนราษฎร 
4. งานวิเคราะห์นโยบาย 
    และแผน 
5. งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
5. งานนิติการ 
6. งานพัฒนาชุมชน 
 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4. งานผลประโยชน์และ     
    กิจการพาณิชย ์
 
 

ฝ่ายบริหารงานชา่ง 
1. งานธุรการ 
2. งานวิศวกรรม  
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานสถานที่และไฟฟา้ 
    สาธารณะ 
5. งานสวนสาธารณะ 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. งานธุรการ 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
3. งานสุขาภิบาลและอนามัย 
    สิ่งแวดล้อม 
4. งานป้องกันและควบคุม 
    โรคติดต่อ 
5. งานสัตวแพทย ์

ฝ่ายบริหารงานศึกษา 
1. งานธุรการ 
2. งานบริหารการศึกษา 
   2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
3. งานส่งเสริมประเพณีและ 
    ศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายบริหารงานประปา 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานผลิตและบริการ 
 

 

 

 

    

 

 10.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
 

 

 
 

 

 

    

     

 

 

  กรอบโครงสร้ำงส่วนรำชกำรเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ 
 

 

ปลัดเทศบำล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 

ระดับกลำง 
 

(23) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ระดับต้น 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ระดับต้น 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ระดับต้น 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข) 

ระดับต้น 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ระดับต้น 

กองการประปา 
(นักบริหารงานประปา) 

ระดับต้น 
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พนักงำนเทศบำล  รวม   8   คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม    9   คน  
-  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) (1) ไม่มี -  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามภารกิจ)   (1) 
-  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) (1)  -  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ)  (1) 
-  นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ)             (1)  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ) (1) 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏบิัติการ/ช านาญการ) (1)  -  พนักงานวิทยุ (ตามภารกิจ) (1) 
-  นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร (ช านาญการ) (1)  -  พนักงานดับเพลงิ (ตามภารกิจ)  (2) 
-  นักพฒันาชุมชน (ปฏิบตัิการ) (1)  -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ตามภารกิจ) (1) 
-  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏบิัติงาน) (1)  -  พนักงานขับรถยนต์ (ตามภารกิจ) (1) 
-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช านาญงาน) (1)  -  พนักงานดับเพลงิ (ทั่วไป) (1) 
        

 

 

 

    

     
 

1.  โครงสร้ำงส ำนักปลัดเทศบำล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

งำนธุรกำร 
 
 
 
 
 
 
 

งำนทะเบียนรำษฎร 

 
 
 
 
 

งำนป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

 
 
 

งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน 

 
 
 
 

งำนนิติกำร 

 

 

 

    

 

 
 
 
 

2.  โครงสร้ำงกองคลัง 
 

 

 
 
 
 
 

 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
 
 
 
 

งำนพัฒนำชุมชน 

(24) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายอ านายการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
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พนักงำนเทศบำล  รวม   5   คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม    1   คน  
-  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลงั ระดับตน้) (1) ไม่มี -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ตามภารกิจ)   (1) 
-  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
ระดับต้น 

(1)    
-  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏบิัติการ)             (1)    
-  นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ) (1)    
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน) (1)    
     

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

งำนธุรกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 

งำนผลประโยชน์และ
กิจกำรพำณิชย ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกำรเงินและบัญช ี

 

 

 

    

     
 

2.  โครงสร้ำงกองคลัง 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
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พนักงำนเทศบำล  รวม   3   คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม    2   คน  
-  ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบรหิารงานช่าง ระดับตน้) (1) ไม่มี -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ (ตามภารกิจ)   (1) 
-  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)  -  คนงาน (ทั่วไป)     (1) 
-  นายช่างโยธา  (ปฏบิัติงาน)             (1) 

ว่า 
   

 
 
 
 
 

 
 

งำนธุรกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนสำธำรณูปโภค 

 
 
 

งำนสถำนที่และไฟฟ้ำธำรณะ 

 
 
 

งำนสวนสำธำรณะ 

 

 

 

    

     
 

3.  โครงสร้ำงกองช่ำง 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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พนักงำนเทศบำล  รวม  3  คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม    12   คน  
-  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้) 

(1) ไม่มี -  พนักงานขับรถยนต์(ขยะ) (ตามภารกิจ) 
-  คนงานประจ ารถขยะ (ตามภารกิจ)   

(1) 
(1) 

-  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้) 

(1)  -  คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป)   
-  คนงาน (ทั่วไป)   

(7) 
(1) 

-  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ช านาญงาน)             (1) 
ว่า 

   

 
 
 
 
 

 
 

งำนธุรกำร 
 

งำนสุขำภิบำล  
และอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 

งำนป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนส่งเสริมสขุภำพ 

(27) 

 
 
 
 
 

 
 

งำนสัตวแพทย์ 

 

 

 

    

     
 

4.  โครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
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พนักงำนเทศบำล  รวม   5   คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม   4  คน  
-  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นกับริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (1) ไม่มี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
-  หัวหน้าฝา่ยบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (1)  -  ผู้ดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) เงนิอุดหนุน (1) 
-  นักวิชาการศึกษา (ปฏบิัติการ/ช านาญการ)             (1) 

ว่า 
 -  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เงิน อปท.  (3) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
-  ครู (คศ.1)   (เงินอุดหนุน)             (1) 

ว่า 
   

-  ครู (ค.ศ.1)  (เงินอุดหนุน)             (1) 
ว่า 

   

 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
 
 

งำนส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 

งำนธุรกำร 
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5.  โครงสร้ำงกองกำรศึกษำ 
 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     

 
 

 
 
 

 
 

พนักงำนเทศบำล  รวม   3   คน  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   รวม    2   คน  
-  ผู้อ านวยการกองการประปา  
   (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)  

(1) ไม่มี -  พนักงานผลิตน้ าประปา (ตามภารกิจ) 
-  พนักงานจดมาตรวัดน้ า (ทั่วไป)   

(1) 
(1) 

-  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา  
   (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 

(1)      

-  เจ้าพนักงานการประปา (ปฏบิัติงาน)             (1) 
ว่า 

   
 

 
 
 
            

 

 
 
 
 
 

 
 

งำนธุรกำร 
 
 
 
 

งำนผลิตและบริกำร 
 
 
 
 

งำนกำรเงินและบัญช ี
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6.  โครงสร้ำงกองกำรประปำ 
 

 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 



 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 11. บัญชีแสดงกำรจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขที่ต ำแหน่งในส่วนรำชกำร 

อยู่ใน Excel 
ตั้งแต่หน้ำ  47 - 52 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



53 
  
 

 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
การท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่ วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่ าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

  2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านายความสะดวกโดยการเชื่อโยงกันเองของทุกส่วนราชการ
เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว (One Stop Service) ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน  โดยมีการติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น     
มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงาน  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซด์เทศบาล  โซเชียลมีเดีย หรือทางแอปพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้    
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์มีแนวทางการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

    

   

12.  แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง 
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1. กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลสำยงำนนักบริหำร  
1.1 สนับสนุนให้ เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้ เกี่ยวกับการ

บริหารงานและการปฏิบัติราชการอย่างน้อยรอบแผนอัตราก าลังละ 1 หลักสูตร  
1.2 สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อยรอบแผนอัตราก าลังละ 1 ครั้ง  
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
1.4 สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต-สมาธิตามหลักศาสนา  
1.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับ

การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยรอบแผน
อัตราก าลังละ 1 หลักสูตร  

2. กำรพัฒนำเทศบำลสำยงำนผู้ปฏิบัติ  
2.1 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน อย่างน้อยรอบแผนอัตราก าลังละ ๑ 
หลักสูตร 

2.2 สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานด้านการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และสามารถน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน  อย่างน้อยรอบ
แผนอัตราก าลงัละ ๑ ครั้ง  

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
2.4 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม การฝึกจิต - สมาธิ ตามหลัก

ศาสนาที่ตนเองนับถือ  
2.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อย
รอบแผนอัตราก าลังละ ๑ หลักสูตร  

2.6 สนับสนุนให้มีจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เพียงพอกับปริมาณงานและทันยุคทันสมัยอยู่ เสมอ เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน  

2.7 จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

3. กำรพัฒนำพนักงำนจ้ำง  
3.1 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน  อย่างน้อยรอบแผนอัตราก าลังละ 
1 หลักสูตร  

3.2 สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานด้านการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
3.4 สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต-สมาธิ ตามหลักศาสนาที่นับถือ 
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3.5 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับ
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยรอบแผน
อัตราก าลังละ 1 หลักสูตร  

3.6 จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

4. กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ท่ีบรรจุแต่งตั้งใหม่/เปลี่ยนสำยงำน  
4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธีการท างานของราชการ รวมทั้งโครงสร้างองค์กร ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน  
4.2 จัดให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแลและสอนงานอย่าง

ใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  
4.3 จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
 

 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ผลประโยชน์

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

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

    

 

 13.  ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง 
 

 


