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1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมกับท้องถ่ิน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ5 
ก าหนดให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผดิชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามความ
ยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลโดยให้เทศบาล
จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานหรือลูกจ้างเทศบาล  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม  2544 และในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและก าหนดให้  จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพื่อเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง พนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตราก าลัง ที่จัดท าข้ึนในครั้งแรก 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ทั่วไป ตามข้อ 1.1  และตามประกาศก าหนดตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก .ท. ครั้งที่  10/2545  เมื่อ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2545 และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) จังหวัดมุกดาหารได้ ลงนาม  
เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

จากหลักการและเหตุผลดังกลา่ว เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาท้องถ่ิน
และส่งเสริมความเจริญให้กับเทศบาล โดยมีความจ าเป็นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนารายได้และเร่งแก้ไข
ปัญหาชุมชุนและปัญหายาเสพติด ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า เทศบาลต าบลร่มเกล้า           
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ข้ึน       
ประกอบด้วย 

1.  นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า ประธานกรรมการ 

2.  นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า   กรรมการ 
3.  นางสมุาล ี แก้วไพฑูรย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั  กรรมการ 
4.  นายทวีศักดิ์ ปัททุม  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
5.  นายเนรศ    อินทะกอง หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการและเลขานุการ 
6.  นายสุรวุฒิ   ปริรัมย ์  นักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ  

    เพื่อด าเนินการศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล                 
ต าบลร่มเกล้า การวางแผนอัตราก าลังคน  การจัดกรอบพนักงานเทศบาลสามัญในช่วงเวลา 3 ปี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้มากที่สุดต่อไป 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 



 

 
2.1  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีโครงสร้างการบริหาร และระบบงานที่ เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
2.2  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง   ให้เหมาะสมกับอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า มีการวางแผนและก าหนดอัตราก าลังในการรองรับภารกิจหน้าที่
ของเทศบาลบาล และภารกิจหน้าที่การถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.4  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า ด าเนินการด้านพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร    
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2.5  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า ได้ทราบถึงหน้ าที่ที่จะต้องปฏิบัติและมีโอกาสก้าวหน้าใน              
สายอาชีพของตนเอง 

2.6  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพและเข้มแข็งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.7  เพื่อให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า  มีการวางแผนอัตราก าลังการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลสามัญเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและ  
ยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นและเพิ่มหน่วยงานที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลร่มเกล้าให้มากที่สุด 

2.8  เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร)  
2.9  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ต าบลร่มเกล้าให้เหมาะสม 
๒.๑๐ เพื่อให้การท างานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ของเทศบาลต าบลร่มเกล้าซึ่งมี นายกเทศมนตรีต าบล    
ร่มเกล้า เป็นประธานกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  เห็นควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี(2564-2566) 
โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและ            
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้า นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญ หาของ
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาลใน
กลุ่มงานต่าง ๆ 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ป ี
 

 



 

3.4 จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 
40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3.5 ต้องการให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามรถ  อยา่งน้อยปีละ  1  ครั้ง 
3.6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลสามัญเทศบาลต าบล

ร่มเกล้า 
 
 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 
1.2 ด้านการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและการคมนาคมไปยังที่สวนไร่นา  สภาพถนนยังไม่ดีพอและมี

สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นถนนลูกรัง 
1.3 ไฟฟ้าสาธารณไม่เพียงพอ 
1.4 ขาดแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและเก็บกักน้ า 

2. ปัญหาด้านการผลิต  การตลาด รายได้และการว่างงาน 
2.1 ปัญหาประชากรมีรายได้ไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ 
2.2 ปัญหาผลผลิตจากการท านา  ท าไร่  ตกต่ า 
2.3 ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
2.4 ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
2.5 ปัญหาขาดแหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร 
2.6 ปัญหาในการอพยพไปหางานท าโดยเฉพาะในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
2.7 ปัญหาการขาดการวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
2.8 ปัญหาขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
2.9 ปัญหาขาดแหล่งตลาดรับซื้อ – ขาย  ผลผลิตทางการเกษตร 

3. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
3.1 ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
3.2 ปัญหาด้านการได้รับความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาล 
3.3 ปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการด้านการสาธารณสุขเนื่องจากในบางหมู่บ้านที่อยู่

ห่างไกลจากสถานีอนามัยและทุกหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล 
3.4 ปัญหาการขาดความรู้ในด้านการวางแผนครอบครัว 
3.5 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3.6 ปัญหาด้านการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก สตรีและคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
3.7 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันก าจัดยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า  โรคเอดส์  

4. ปัญหาด้านน้ ากินน้ าใช้และน้ าเพ่ือการเกษตร 
4.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
4.2 ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
4.3 ปัญหาด้านการมีแหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
4.4 ปัญหาด้านการขาดแคลนภาชนะกักเก็บน้ าไว้ส าหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง 
4.5 ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

5. ปัญหาความรู้ การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ปัญหาด้านประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า 
 

4. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 
 

 



 

5.2 ปัญหาด้านการขาดแคลนและศูนย์ให้ความรู้และบริการด้านข้อมูลข่าวสารภายในต าบลหมู่บ้าน 
เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ห้องสมุดหมู่บ้าน  ต าบล 

5.3 ปัญหาด้านการขาดการให้ค าแนะน าในการส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.4 ปัญหาด้านการศึกษาต่อของเด็กในวัยเรียน 
5.5 ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของเด็กในวัยเรียน 

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 ปัญหาด้านการตัดไม้ท าลายป่า 
6.2 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
6.3 ปัญหาด้านสภาพดินเสื่อมโทรม 
6.4 ปัญหาด้านการบุกรุกที่สาธารณะ 
6.5 ปัญหาด้านไฟป่าในฤดูแล้ง 
6.6 ปัญหาล าห้วย  หนองน้ าสาธารณะตื้นเขิน 
6.7 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในการฟื้นฟู  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ปัญหาการบริหารและจัดการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7.1 ปัญหาในด้านงบประมาณซึ่งไม่มีเพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร   

ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7.2 ความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
7.3 บุคลากรของภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 

8. ปัญหาอ่ืนๆ 
8.1 ปัญหาด้านยาเสพติดที่ก าลังแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนในหมู่บ้าน  ต าบล  อย่างรวดเร็ว 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ต้องการให้ทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน 
1.2 ต้องการขุดลอกล าห้วย  หนองน้ า  สร้างสะพาน คสล.  วางท่อระบายน้ า 
1.3 ต้องการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
1.4 ต้องการมีเช้ือเพลิงใช้สอยในครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
1.5 ต้องการสร้างและปรับปรุง  ถนน  คสล.  ถนนลูกรังและถนลาดยาง 

2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
2.1 ต้องการเงินทุนเพื่อท าการเกษตรและใช้ประกอบอาชีพต่างๆ 
2.2 ต้องการให้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร 
2.3 ต้องการให้ทางรัฐบาลจัดหาแหล่งบริการสินเช่ือให้ 
2.4 ต้องการให้มีการฝึกอบรมแนะน าให้ความรู้ในด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพเสริม 
2.5 ส่งเสริมให้มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.6 จัดให้มีตลาดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองหรือลานตลาด  ร้านค้าชุมชน 
2.7 ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
2.8 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ความต้องการด้านสาธารณะสุขและการอนามัย 
3.1 ต้องการได้รับความสะดวกในด้านการให้บริการสาธารณะสุขภายในต าบล 
3.2 ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
3.3 ต้องการให้ชุมชนที่อยู่อาศัย  สะอาด ไม่มีขยะและปลอดมลพิษ 
 
 

 



 

3.4 ต้องการได้รับการแนะน าให้ความรู้ในด้านการวางแผนครอบครัว 
3.5 ต้องการให้ทางราชการจัดหาอาหารเสริมส าหรับหญิงตั้งครรภ์  และเด็กแรกเกิด 
3.6 ต้องการให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์ 
3.7 ต้องการให้มีการเอาใจใส่และดูแลผู้สูงอายุ เด็ก  สตรีและคนพิการ 

4. ความต้องการด้านน้ ากินน้ าใช้และน้ าเพ่ือการเกษตร 
4.1 ต้องการให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน  เช่น  ขุดลอก  ล าห้วย  สระน้ า  ก่อสร้างฝาย 
4.2 ต้องการภาชนะส าหรับกักเก็บน้ าไว้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
4.3 ต้องการให้มีการสรา้งแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภคเช่น  ประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา  

ขุดบ่อบาดาล  ขุดบ่อน้ าต้ืน 
5. ความต้องการด้านความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

5.1 ต้องการให้มีแหล่งความรู้  และศูนย์ให้ความรู้ในชุมชน  เช่น  ห้องสมุดและที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและต าบล 

5.2 ต้องการให้มีการแนะน าฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพอื่นๆ  
5.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 ต้องการให้มีการอนุรักษ์  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.2 ต้องการให้มีการแนะน าให้ราษฎรรู้จักการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
6.3 ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย 
6.4 ต้องการให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

7. ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7.1 ต้องการให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า  สามารถให้บริการและดูแลความเดือดร้อนของประชาชน 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง 
7.2 ต้องการให้เทศบาลต าบลร่มเกล้า จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้

อย่างทั่วถึงและทันท่วงที   
7.3 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอื่นๆ  

เพื่อให้มีคามรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นพลเมืองที่ดี 
7.4 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7.5 จัดให้มีการอบรมให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชนท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
8. ความต้องการด้านอ่ืนๆ 

8.1 ต้องการให้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต าบล 
8.2 ต้องการให้มีการพัฒนาสถานที่เพื่อจัดท าเป็นสวนสุขภาพส าหรับใช้เล่นกีฬาหรือใช้เป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป 
8.3 ต้องการให้มีการรักษาประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
8.4 ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 

 
 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
1. การจัดให้มีบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า ( มาตรา 50 (2) ) 
2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ( มาตรา 16 (4) ) 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
 

 



 

3. การสาธารณูปการ ( มาตรา 16 (5) ) 
4. การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 (28) )  
5. การผังเมือง ( มาตรา 16 (25) ) 

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
1. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ( มาตรา 50 (6) ) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 50 (7) ) 
3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9) ) 
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

( มาตรา 16 (10) ) 
5. การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา 16 (14) ) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ( มาตรา 50 (1) ) 
2. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ( มาตรา 50 (5) ) 
3. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และการรักษาความ  

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา 16 (30) ) 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 16 (29) ) 

4.  ด้านการสาธารณสุขและการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50 (4) ) 
2. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล              

( มาตรา 50 (31) ) 
3. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา 16 (13)) 
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (17) ) 
5. การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ( มาตรา 16 (8) ) 
6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ( มาตรา 16 (19) ) 
7. การจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                           

( มาตรา 16 (23) ) 
5.  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง

ดังน้ี 
1. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6) ) 
2. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) ) 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 16 (8) ) 

6. ด้านการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

( มาตรา 50 (8) ) 
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน ( มาตรา 51 (4) ) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ( มาตรา 16 (1) ) 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( มาตรา 16 (15) ) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  (มาตรา 16 (16) ) 
 
 

 



 

ภาระกิจทั้ง 7  ด้านที่กฎหมายให้อ านาจหน้าที่แก่เทศบาลนั้น  โดยความจ าเป็นเร่งด่วนและ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้าต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
เทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นเทศบาลที่ได้จัดตั้งข้ึนใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 มกราคม  
2551 ซึ่งต้องการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านต่างๆ  
นอกจากนั้นก็มีภารกิจด้านสาธารณสุข การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านการศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการโดย
สม่ าเสมอ  

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

          ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร อ บ ก า ร จั ด ท า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis ปัจจัย / สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal  Fact ours)  ประกอบด้วย 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

1.  โครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการชัดเจนตามภารกิจ
แต่ละด้าน 

2. เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน มีสายการบังคับ
บัญชา 

3. มีแผนพัฒนาจากการมสี่วนร่วมของประชาชน ร่วม
คิด ร่วมท า  

4. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส านักงานที่
ทันสมัยในการท างาน การท างานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. บุคลาการมีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและเหมาะสมกบังาน 

6. ใช้ระเบียบกฎหมายรองรับอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

7. เป็นองค์กรทีอ่ยู่ในพื้นที่ ใกล้ชิดชุมชน  

8. ผู้บรหิารเป็นคนในพื้นที่ รู้และเข้าใจสภาพปัญหา
เป็นอย่างด ี

1. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานตามโครงสร้าง 

2. การสัง่งานตามล าดับข้ัน ท าใหก้ารปฏิบัติล่าช้า 

3. การด าเนินงานไม่ตรง/ไมเ่ป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

4. งบประมาณมจี ากัด ไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

5. บุคลการมีไม่เพียงพอ และขาดการพฒันาทักษะการ
ท างาน และท างานในภารกิจหลายด้านไม่ตรงตาม
ต าแหน่ง หรอืความถนัด  

6. ระเบียบปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติกบัหน่วยตรวจสอบ 
ไม่สอดคล้องกัน 

7. งบประมาณมจี ากัด ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า 

8. ขาดวัฒนธรรมองค์ที่ดี  

 

 

 

 

 

 



 

ปัจจัย /  สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Factors)  ประกอบด้วย 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ข้อขัดข้อง  (Threat) 

1  เป็นชุมชนน่าอยู่ ทีส่งบและทรัพยากรธรรมชาติ
สมบรูณ์    

2. รัฐธรรมนูญก าหนดการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน 

4. กฎหมายก าหนดให้ท้องถ่ินมีอสิระในการบรหิารงาน 
5. ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมชนเผ่า
ยังมีความเข้มแข็ง 

6. รัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย   
อื่น ๆ ให้ความร่วมมือ สนบัสนุน 

7. ความเจรญิก้าวหน้า/การพัฒนาของเทคโนโลย ี

8. ประชาชนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

9. เป็นที่ตัง้กังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่ในในเอเชีย
แปซิฟิก 

1. ความผันผวน/การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

2. ปัญหาการเมือง  

3. นโยบายและเสถียรภาพของรฐับาล 
4. สภาพเศรษฐกจิของประเทศที่ตกต่ า  

5. การคมนาคมในสายคมนาคมการเกษตร และการ
ติดต่อยังไม่สะดวก และล่าช้า 
6. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ     
กฎหมาย ข้อบังคับ 

7.  การติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมไมส่ะดวก 

8. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

9. ประชาชนผูกติดระบบทุนนิยม ขาดจิตอาสา 

 

 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

  สภาพแวดล้อมภายนอก   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของเทศบาล  ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่
สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ  อาทิ 

  1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors:S) ต าบลร่มเกล้าประกอบด้วยชนเผ่า
พื้นเมือง อาทิ เผ่าผู้ไทย เผ่าบูร (ข่า) และลาว ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีจุดขาย
สามารถพัฒนาขยายผลการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้  ประกอบกับพื้นที่ต าบลร่มเกล้า เป็นสถาน
ที่ตั้งวัด ส านักสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศหลายแห่ง  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต  

  2.  ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) ต าบลร่มเกล้าเป็นสถานที่ตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด คือ ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม มีความโดยเด่น เป็นกังหันลมที่ใหญ่และสูงที่สุดในเอเชีย
แปซิฟิก สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จ านวน 13 ต้น  ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้  อย่างไรก็ดีการจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ต้องมีการประสานความร่วมมือสาม
ฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวต าบลร่มเกล้า  จึงจะเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

  3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากภาค
การเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ยางพารา ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ฯลฯ        

 

 



 

ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ตกต่ า ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าตามสภาวะเศรษฐกิจโลก  
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าดังกล่าว  เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดียว เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง และเกิด
การรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง เป็นต้น  ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้ครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง โดยยึดการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors:P) ได้แก่  ปัจจุบันเทศบาลต าบล
ร่มเกล้า ได้มีเทศบัญญัติบังคับใช้ในชุมชน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติ  เพื่อสร้างวินัย ปลูกจิตส านึกตระหนัก รับรู้ ทั้ง
ด้านบวก ด้านลบ กรณีเกิดการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติในเรื่อง ๆ ของคนในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของคนในชุมชนเป็นส่วนรวม 

  อย่างไรก็ตาม ภายในชุมชนยังมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนในปกครอง  ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยกระทบต่อ
การพัฒนาในพื้นที่ 

ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพปัญหามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทศบาล  
ยังมีปัจจัยภายนอกมากมายที่ส่งกระทบต่อการพัฒนา  ซึ่งมากน้อยแตกต่างกัน  แต่ล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินทั้งสิ้น  ที่ส่งผลให้การพัฒนาสะดุดหรือ ต้องยกเลิกไป  หากสภาพการปัญหามีความรุนแรง เพื่อลด
ผลกระทบด้านอื่น ๆ ของชุมชน   จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา เพื่อให้ทันตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนท่ามกลางปจัจยัปัญหาผลกระทบจากภายนอก   แต่อย่างไรก็ดี หากองค์กรมีการวางแผนทีด่ี  
มียุทธศาสตร์  มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารท้องถ่ินย่อม
สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสูงสุด ความผาสุกของประชาชนได้  
 
                 
 

เทศบาลต าบลร่มเกลา้ได้วิเคราะหแ์ละพิจารณาแลว้เห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ
ได้แก่ 

ภารกิจหลัก 
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ด้านการสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ด้านการศึกษา 

ภารกิจรอง 
1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ด้ านก ารบ ริก ารจั ด การและก ารส นั บ สนุ นการป ฏิบั ติ ภ ารกิ จของส่ วน ราชการ                                              

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

 

6. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ทีอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 

 



 

 
  
 เทศบาลต าบลร่มเกล้า ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 กอง ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  
กองช่าง แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อก าหนด  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเพิ่มบุคลากร เพิ่มส่วน
ราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนจ านวนมากในส่วนราชการ และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   
 
 
   8.1  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลร่มเกล้า มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) 
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

โครงสร้างเทศบาลต าบลร่มเกล้า มีภารกิจด้านการบริหารงานภายในเทศบาล จึงก าหนดต าแหน่ง             
นักบริหารงานเทศบาลเป็นหัวหน้าพนักงานเทศบาลดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและงานบริหาร           
งานบุคคลในส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้าดังนี ้
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  1. ส านักปลัดเทศบาล 
        1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
             - งานการเจ้าหน้าที่ 
        1.2 ฝ่ายปกครอง 
            - งานทะเบียนราษฎร 
            - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
        1.3 งานป้องกันและรักษาความสงบ 
        1.4 งานธุรการ 
        1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        1.6 งานแผนงานและงบประมาณ 
        1.7 งานการศึกษา 

   1.8 งานสวัสดิการสังคม         

   1. ส านักปลัดเทศบาล 
       1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
             - งานบริหารทั่วไป 
        1.2 ฝ่ายปกครอง 
            - งานทะเบียนราษฎร 
            - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
        1.3 งานป้องกันและรักษาความสงบ 
        1.4 งานธุรการ 
        1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        1.6 งานแผนงานและงบประมาณ 
        1.7 งานการศึกษา 
        1.8 งานสวัสดิการสังคม         

 

  2. กองคลัง 
       2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
            - งานการเงินและบัญชี 
            - งานพัฒนารายได้ 
             - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

   2. กองคลัง 
       2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
            - งานการเงินและบัญชี 
            - งานพัฒนารายได้ 
             - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

  3. กองช่าง 
       3.1 ฝ่ายการโยธา 
            - งานแบบแผนและก่อสร้าง 
            - งานการโยธา 

  -  งานสาธารณูปโภค   

   3. กองช่าง 
       3.1 ฝ่ายการโยธา 
            - งานแบบแผนและก่อสร้าง 
            - งานการโยธา 

  -  งานสาธารณูปโภค   

 

  
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
อัตราก าลัง 
 
 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 



 

หมายเหตุ 
 ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ หากมความจ าเป็นด้านภารกิจและปริมาณ
งานสามารถก าหนดงานใหม่และต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่มข้ึนได้ แต่ไม่สามารถก าหนดฝ่าย/กองข้ึนใหม่ได้ 
เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดฝ่าย/กองเพิ่มข้ึนใหม่ จะต้องจัดท าแบบประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเสียก่อน เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหรือปรับปรุง
ส่วนราชการได้แล้ว ก็ให้ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

   8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการใน

อนาคต 3 ปข้ีางหน้า   ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะ
ใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น  ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และ
ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูล
ลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา    

3 ปีข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล (00) 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
ส านักปลัดเทศบาล (01) 

นักบริหารงานทั่วไป (หน.ส านักปลัด) ระดับต้น  
นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายอ านวยการ) ระดับต้น 
นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายปกครอง) ระดับต้น  
นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานทะเบียน  (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปง./ชง.) 
ครู 

กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง) ระดับต้น  
นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น  
นักวิชาการคลัง  (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 
นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง/ชง) 

กองช่าง (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝ่ายการโยธา) 

พนักงานจ้าง/ภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

พนักงานจ้าง/ทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป) 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทะเบียนราษฎร์ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ว่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเพิ่ม 
 

 
 
 

ว่างเดิม 

 
ยุบเลิก 

 
ก าหนดเพิ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ว่างเดิม(1) 

 
ก าหนดเพิ่ม(2) 

 

 
ว่างเดิม 

 

รวม 37 40 40 40 +3 - -  
 
 

 



 

 
 
ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าน าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล เพื่อ
ควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังนี้ 

1. เงินเดือน หมายถึง  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนและ
เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบั น 
ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน) 
2. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน) 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ย.) 
- เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เงินวิทยฐานะ 
- เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

(2)  ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน คิดจากข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพิ่มข้ึน (ประมาณการข้ันต่ า คนละ 
1 ข้ันในแต่ละปี กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง)  รวมกับ เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดข้ึนใหม่ 
(เงินเดือนข้ันต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนข้ันสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด หาร 2 คูณ 12) 

(3)    ภาระค่าใช้จ่ายรวมคิดจากข้อ  (1) +  (2) ในแต่ละปี 
(4)    รวมทั้งหมด 
(5)    ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้  15 %) ( คิดจาก (4) ในแต่ละปี  คูณ 15 หาร 100) 
(6)    คิดจาก  (4) + (5)    
(7)    คิดจาก (6) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 
 
 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                  
 

 
      กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลัง 3 ป ี

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

    1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
       - งานบริหารทั่วไป 
  1.2 ฝ่ายปกครอง 
       - งานทะเบียนราษฎร 
       - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
 1.3 งานป้องกันและรักษาความสงบ 
 1.4 งานธุรการ 
 1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.6 งานแผนงานและงบประมาณ 
 1.7 งานการศึกษา 
 1.8 งานสวัสดิการสังคม         

    2.1 ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
        - งานการเงินและบัญชี 
        - งานพัฒนารายได้ 
         - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 

 3.1 ฝ่ายการโยธา 
     - งานแบบแผนและก่อสร้าง 
     - งานการโยธา 

-  งานสาธารณูปโภค 

 



 

                     โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

 - หัวหน้าฝ่ายปกครอง (อ านวยการท้องถิ่น) - นักบริหารงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)              - พนง.จ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
         ระดับต้น (1) (ว่าง)                    - ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา         สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1)              - พนง.จ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน       

 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)        สาธารณภัย (1)                                        วิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
 
 
             - พนง.จ้างตามภารกิจ          - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)   - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
               ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1)       - ครู (1)                - พนง.จ้างตามภารกิจ  
 - หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (อ านวยการท้องถิ่น) ระดับต้น  (1)                                 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (1)     ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
      - เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.)  (1)                 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (1) (ว่าง) 
 - พนง. จ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทะเบียนราษฎร์ (1) (ว่าง)          - ผูดู้แลเด็ก (ทั่วไป)  (1)           
 
- พนง.ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป  (3) (ว่าง)           
- พนง.ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป (3) 
- พนง.ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถยนต์ (1)             
- พนง.จ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (1) 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 3 - - - 5 - - - 1 - - 5 12 26 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป  

        (อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายอ านวยการ 
  - งานบริหารทั่วไป 

ฝ่ายปกครอง 
  - งานเบียนราษฎร 
 - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

งานป้องกันและรักษาความสงบ 

งานธุรการ 

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 

งานแผนงานและงบประมาณ 
 

งานการศึกษา 



 

        โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              - นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)  (1)             - พนง.จ้างตามภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)                      - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)                -    
   - พนง.จ้างตามภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 - - 1 1 - - - - - - 2 - 6 
       
 
 
 
 
 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

งานพัฒนารายได้ 
 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง              
(นักบริหารงานการคลัง)  

      (อ านวยการท้องถิ่น  ระดับตน้) (1) (ว่าง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง                                             
)นักบริหารงานการคลัง(             

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 
 



 

      โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 - - - - - - - - - - - - 2 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง                             
(นักบริหารงานช่าง)                 

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 
 

 

งานการโยธา 
 

งานก่อสร้างและออกแบบ 
 

งานสาธารณูปโภค 
 

ฝ่ายการโยธา                   
 (นักบริหารงานช่าง)  

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 



 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

ทรัพยากรบุ คคลมี ความส าคัญต่อการปฏิบั ติ งานของเทศบาลต าบลร่ม เกล้าเป็นอย่างยิ่ ง                
การที่จะปฏิบัติงานให้มีความส าเร็จเกิดข้ึน  และคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและปฏิบัติงานใน
ระดับต่าง ๆ  โดยตรง กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กร  จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้อง
ปฏิบัติเริ่มต้น  การคัดเลือก  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาบุคลากรที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรของหน่วยงาน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า  จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า  เพราะการที่จะด าเนินงานจะต้องเปน็ระบบและเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง  และมีความสอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่  ภารกิจที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลร่มเกล้า จะต้องมีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  เพราะในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  จะต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ  และการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  คือจะต้องมีการพัฒนาทั้งระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในทุกสายงานที่อยู่ในเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน   
การพัฒนาผู้บริหาร 

การที่จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  เพื่อให้
สามารถน าพาหรือบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ส าเร็จลุล่วง  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายขององค์กรตามที่ก าหนดไว้นั้น  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  จะต้องมีการก าหนดแนวทางที่จะพัฒนา
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหาร
ขององค์กรไว้ในหลายระดับ  การพัฒนาผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารที่เป็น
ผู้บริหารระดับสูง  เพื่อที่จะท าให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่
ก าหนดไว้  จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และในแต่ละปีจะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ไว้อย่างชัดเจน  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดวิธีการแนวทางหรือแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ผู้บริหารดังนี้.- 

1. การฝึกอบรม 
2. การสัมมนา 
3. การดูงาน 

1. การฝึกอบรม  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร  ส าหรับผู้บรหิารทีอ่ยู่ 
ในระดับต่าง  ๆ  เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับสูง 

1.1  บริหารระดับต้น  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดวิชาการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร           
ระดับต้น  (หัวหน้ากอง)  ไว้เป็นหลักสูตรต่าง  ๆ  ดังนี้ 

1.1.1  หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ผู้รับการอบรมจะเป็นบุคลที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่ในหัวหน้าฝ่ายในสายงานต่าง  ๆ  คือ 

  1)  หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
  2)  หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดกองคลัง 
  3)  หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดกองช่าง 
  4)  หลักสูตรส าหรับหัวหน้าในสังกัดกองการศึกษา 
  5)  หลักสูตรส าหรับหัวหน้าในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 



 

1.2  ผู้บริหารระดับกลาง เทศบาลต าบลร่มเกล้า ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ผู้บริหารระดับกลาง  ซึ่งอยู่ในสายงานต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากอง  หัวหน้าส านักปลัด และการที่จะพัฒนา
บุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับกลางส่วนใหญ่  การฝึกอบรมในระดับผู้บริหารจะเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมมาปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริหารงานขององค์กร เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงก าหนด
แนวทางที่พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง  ดังนี้ 

  1.2.1 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้าส านักปลัด 
  1.2.2 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองคลัง 
  1.2.3 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองช่าง 
  1.2.4 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองการศึกษา 

1.2.5 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

1.3  ผู้บริหารระดับสงู  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบริหารระดับสงูของ
องค์กรซึ่งเป็นปลัดเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี  วิชาการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการ
อบรมที่ได้รับการเอาหลัก  หรือวิธีการที่จะได้รับการฝึกอบรมน ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนตาลให้มีความทันสมัย  และเทียบเท่าองค์กรอื่นที่มีศักยภาพในการบริหารงานและมีความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านต่าง  ๆ  จึงก าหนดแนวทางหารพัฒนาฝึกอบรมทั้งที่ก าหนดไว้เอง  และร่วมกับสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ  
ภายนอกที่ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ  ดังนี้.- 

  1. หลักสูตรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรส าหรับ นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาล   
  2. หลักสูตรส าหรับการบริหารและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

2. การสัมมนา พัฒนาบริหารตามแนวทางนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจัดสัมมนาข้ึน เพื่อเป็นทิศทางใน
การพัฒนาองค์กร เพราะการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการ
บริหารงาน การแสดงความคิดเห็น  และเป็นการระดมสมองของผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางการบริหารที่
ใกล้เคียงกัน เทศบาลต าบลร่มเกล้า  จึงได้จัดสัมมนาข้ึนซึ่งจะเป็นทั้งในหน่วยงานภายนอกและสถาบั นหรือ
องค์กรที่มีการจัดข้ึนในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร 

3. การศึกษาดูงาน  เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ให้ความส าคัญกับการ             
ทัศนศึกษา ดูงาน เพราะจะได้น าเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปดูงาน ซึ่งเทศบาลต าบลร่มเกล้า  
ได้ก าหนดเป็นหลักสูตรการทัศนศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัต)ิ 
 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการ

หรือสายงานที่เป็นสายผู้ปฏิบัติ  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระหว่างระดับ
ปฏิบัติของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายปฏิบัติการพัฒนาให้เกิดความช านาญและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้กับการปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จและพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดวิธีการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า  ไว้ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน / บัญชี   
1.2 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 1.3 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.4 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 

 



 

1.5 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
1.6 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการโยธา 
1.7 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ 
1.8 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
1.9 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและบัตร 
1.10 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานการศึกษา 
1.11 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
1.12 หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. การศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากร ที่อยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า ให้ความส าคัญ
กับการศึกษาดูงานเฉพาะการศึกษาดูงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลได้ซึ่งการศึกษา   
ดูงานของบุคลากรท าให้ผู้ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่จะน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
น ามาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานของหน่วยงานของตนใหเ้กิดประสทิธิภาพในการท างานขององค์กร
ได้ดีข้ึนกว่าเดิม 

3. การพัฒนาทักษะความช านาญแนวทางนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงานเพราะถ้าหากว่าบุคลากรของเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานของ
แต่ละสายงานให้เกิดความช านาญดีข้ึนแล้วเทศบาลต าบลร่มเกล้าก็มีความสามารถที่จะพัฒนาระบบการท างาน
ให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้เป็นอย่างยิ่ง 

4. การส่งเข้าร่วมกับสถาบัน ที่มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน  ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
ร่มเกล้า  บางครั้งจะต้องให้บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างดีข้ึน  จะต้องได้รับการพัฒนาร่วมกับ
สถาบันที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะในบางลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลต าบลร่มเกล้าจะมี
ความเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งในบางครั้งบุคลากรเทศบาลต าบลร่มเกล้า ยังไม่เข้าใจและทักษะความ
ช านาญในเรื่องที่ปฏิบัติบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

5. การนิเทศงาน  เป็นอีกทางหนึ่งที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ให้ความส าคัญกับการนิเทศงานของ
บุคลากรที่อยู่ในสังกัด  เพราะการนิเทศงานจะท าให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนในด้านความรู้  และรับการ
เสนอแนะแนวทาง  เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดข้ัน 
แก่องค์กรได้ 

6. การสับเปลี่ยนงานเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสังกัดการ
เปลี่ยนงานในหน้าที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่                
ให้เกิดความช านาญและมีทักษะงานในด้านอื่นๆที่ดีกว่าเดิมซึ่งเป็นการรับรู้กับสิ่งต่างๆที่ได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ / การเปลี่ยนสายงาน 
การพัฒนาบุคลกรของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในสายงานต่างๆของเทศบาลต าบลร่มเกล้า และจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าต้องถือ
ปฏิบัติเพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งนี้จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการท างาน  หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ก าหนดวิธีการที่จะ
พัฒนาบุคลากร ที่เป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และข้าราชการที่เปลี่ยนสายงาน  ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ 
  2. การแนะน างาน 
  3. การฝึกอบรม 
 
 

 



 

 
การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ  วิธีการบริหารงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพราะในการบริหารงานจะต้องมีการ
พัฒนาในทุก ๆ  ด้านไปพร้อมกัน จึงท าให้องค์กรนั้นส าเร็จลุล่วงและตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึน  เทศบาล
ต าบลร่มเกล้าได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้าไว้ดังนี้ 

1. เทคนิคการบริหารงานเพื่อความส าเร็จของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  2. การส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและบริหารงบประมาณ 
4. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร่มเกล้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 ข้อ 1 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลร่มเกล้า มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(4)การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์                                   

ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้นา่อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

คู่มือการจัดท าหรือการปรับปรงุแผนอตัราก าลัง 3 ปี  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


