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ตามที่แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 เทศบาลต าบลหอไกร

จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้มีกรอบในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง พนักงาน

เทศบาล  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหอไกร ให้เหมาะสมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและ

บรรจุพนักงานเทศบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ให้เกิดต่อประชาชน ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีระเบียบ กฎหมายที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้อง

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี พ.ศ. 2561- 2563  

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 

จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ

คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และ

เมืองพัทยา) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และ

เมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ก าหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

และเมืองพัทยา) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย

ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผน

อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           

(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. 

และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 

วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน

การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหอไกรจึงได้จัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 
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  2.1 เพื่อให้เทศบาลต าบลหอไกรมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง

ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพื่อให้เทศบาล มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม

กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อใหค้ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร สามารถตรวจสอบการก าหนด

ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม

หรอืไม่ 

2.4 เพื่อใหค้ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร สามารถตรวจสอบการก าหนด

ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจา้งว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลหอไกร 

2.6 เพื่อให้เทศบาลต าบลหอไกรสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแตง่ตัง้ 

ข้าราชการและการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพื่อให้เทศบาลต าบลหอไกรด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้

เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8 เพื่อให้เทศบาลต าบลหอไกรมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่

สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี หรอืนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เทศบาลต าบลหอไกร  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วยนายก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน

ราชการเป็นกรรมการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้

    3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหอไกร ตาม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายผูบ้ริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาล 

    3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหอไกร        

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

    3.3 ก าหนดต าแหน่งในประเภท สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่ง ให้

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน

สายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

    3.4 การจัดแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โดยภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

    3.5ให้ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้ รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
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    เทศบาลต าบลหอไกร มีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของ

ประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชน

อย่างแท้จริง ดังนี้ 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

     1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 

  1.1.1 สะพาน  ถนนช ารุด  เนื่องจากอายุการใชง้านที่ยาวนาน  ขาด 

งบประมาณในการซ่อมแซมอย่างทั่วถึง 

     1.1.2 ถนนหลายสายทางเป็นลูกรังหน้าฝนเป็นหลุมบ่อ  หน้าแล้งเป็นฝุ่น 

     1.1.3 น้ าท่วมขัง โดยเฉพาะเขตชุมชนเนื่องจากระบบการระบายน้ าไม่มี

มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

       1.2  ไฟฟ้าแสงสวา่งไม่ครอบคลุม 

     1.2.1  ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

     1.2.2  ในเขตพืน้ที่หวงห้าม  ไม่อนญุาตให้ท าการขยายเขตการให้บริการ 

     1.2.3  งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด  ไม่เพียงพอกับความตอ้งการใช้ไฟฟ้า 

       1.3  ระบบประปาไม่ครอบคลุม 

     1.3.1  พื้นที่กว้างต้องใช้งบประมาณมากในการให้บริการขยายเขตประปา

ส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง  บางหมู่บ้านยังใช้น้ าประปาหมู่บ้าน 

     1.3.2  ระบบประปาหมูบ่้านมปีริมาณน้ าไม่เพียงพอตลอดทุกฤดูกาล 

       1.4  ผังเมอืง 

     1.4.1  ไม่มกีารจัดระบบผังเมืองที่ดี 

     1.4.2  การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ 

  2. ด้านสังคม 

      2.1  ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

    2.1.1 การแพรร่ะบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านยังมอียู่ 

    2.1.2 เป็นแหล่งรวมของสถานบันเทิง  สถานบริการและการมั่วสุม 

    2.1.3  จุดบริการต ารวจชุมชน/สายตรวจยังมไีม่ทั่วถึง 

    2.1.4  การปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครตา่งๆไม่ได้รับการสนับสนุน 

    2.1.5  ความอ่อนแอและความแตกแยกของชุมชนยังมีสูง 

 

4. สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหอไกร 
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  3. ด้านคุณภาพชวีิต 

         3.1 การศกึษา 

   3.1.1  ประชาชนบางสว่นอ่านหนังสือไม่ออก 

   3.1.2  ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาน้อยกว่าการหาเลี้ยงชีพ

ประจ าวัน 

   3.1.3  แหล่งเรียนรู้ชุมชนหรอืศูนย์ขอ้มูลข่าวสารมีน้อย 

   3.1.4  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและสื่อทางการศกึษาที่ทันสมัย 

      3.2 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

   3.2.1  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดอาชีพที่มีรายได้มั่นคง 

   3.2.2  ขาดการประกอบอาชีพเสริมเกิดภาวการณ์ว่างงานแฝง 

   3.2.3  ขาดความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพ 

   3.2.4  การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 

 3.3 สาธารณสุข 

  3.3.1  ประชาชนไม่ได้รับการวางแผนครอบครัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

ตั้งครรภต์ั้งแตอ่ายุยังนอ้ย 

  3.3.2  ประชาชนขาดความรูด้้านสาธารณสุขมูลฐาน 

  3.3.3  ขาดการประชาสัมพันธ์ขา่วสารดา้นสาธารณสุข 

 3.4  การสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาส 

  3.4.1  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ยังไม่เพียงพอ

กับความตอ้งการ 

  3.4.2  การสงเคราะหช่์วยเหลือผู้มรีายได้นอ้ยเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ชัดเจน 

 3.5  การกีฬาและนันทนาการ 

  3.5.1 ขาดสถานที่พักผอ่น/สวนสาธารณะของชุมชน 

  3.5.2 ลานกีฬาหมูบ่้าน/สนามกีฬาท้องถิ่นไม่ทั่วถึงเพียงพอ 

  3.5.3 หมูบ่้าน/ชุมชนขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา  

                  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 4.1  พืน้ที่ป่าไม้ลดลง 

  4.1.1 เนื่องจากเป็นกึ่งชุมชนเมืองจงึไม่มสีถานที่ในการปลูกต้นไม้ 

  4.1.2 ประชาชนขาดความรูแ้ละจติส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
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  4.2  แหล่งน้ า 

  4.2.1  แหล่งน้ าท าการเกษตรตื้นเขินและเน่าเสียไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

  4.2.2  ปัญหาการปล่อยของเสียและสารพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  4.2.3  ประชาชนขาดจิตส านกึในการอนุรักษ์สายน้ า 

 4.3  ขยะสิ่งปฏิกูล 

  4.3.1 ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

  4.3.2 ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

  4.3.3  ประชาชนขาดความรูใ้นการจ ากัดขยะที่ถูกต้อง 

              5.  ดา้นการเมอืง  การบริหาร 

                  5.1  การมสี่วนรว่มของประชาชน 

 5.1.1  ประชาชนไม่ได้รับความรู ้ ความเข้าใจในกฎระเบียบท้องถิ่น 

 5.1.2  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีสว่นรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 

 5.1.3  ประชาชนขาดจิตส านกึของการมีจิตสาธารณะ 

 5.1.4  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงครอบคลุม  ท าให้ข้อมูลที่ได้รับมี

ความคลาดเคลื่อน 

                  5.2  การบริหารจัดการองค์กร 

 5.2.1  องค์กรขาดการวางแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม 

 5.2.2  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 5.2.3  เกิดการขัดแย้งในองค์กรท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 

 5.2.4  ระบบการบริการขอ้มูลข่าวสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

  

 

เทศบาลต าบลหอไกร เป็นเทศบาลต าบลมีภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม   ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และกฎหมายอื่นๆซึ่งแบ่งเป็นด้านๆได้

ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 5.1.1  การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

5.1.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

5.1.3 การสาธารณูปการ 

5.1.4 การควบคุมอาคาร 

5.1.5 การจัดให้มีน้ าสะอาดหรอืการประปา 

5.1.6 การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 

5.2 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

5.2.1 การจัดการศกึษา 

5.2.2 การส่งเสริมกีฬา 

5.2.3 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

5.2.4 การส่งเสริม  การฝกึและการประกอบอาชีพ 

5.2.5 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผูด้้อยโอกาส 

5.2.6 การจัดใหม้ีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

5.2.7 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

5.2.8 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

5.2.9 การใหร้าษฎร  ได้รับการศกึษาอบรม 

5.2.10 ใหม้ีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

        5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่

เกี่ยวขอ้ง ดังน้ี 

     5.3.1  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

    5.3.2  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 



 
 

8 
 

5.3.3  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 

5.3.4  การผังเมอืง 

5.3.5  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

5.3.6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.3.7  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 

       5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  5.4.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  5.4.2  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

  5.4.3  การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรอื  ท่าข้ามและที่จอดรถ 

  5.4.4  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 

  5.4.5  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  5.4.6  เทศพาณิชย์ 

      5.5  ด้านการบริหาร  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

  5.5.1  การจัดการ  การบ ารุงรักษาและประโยชน์จากป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  5.5.2  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง 

  5.5.3  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

  5.5.4  การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  5.5.5  การควบคุมการเลีย้งสัตว์ 

  5.5.6  กสน.จัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

     5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

  5.6.1 การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

 

 

 



 
 

9 
 

      5.7  ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

  5.7.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  5.7.2  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

                 
 

 

 

  6.1  ภารกิจหลัก  

  6.1.1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนทั้งด้านการศกึษา สุขภาพ

อนามัย  การส่งเสริมอาชีพ  การสังคมสงเคราะห์ 

  6.1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

  6.1.3  การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ทั้งด้านการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย 

  6.1.4  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ทั้งดา้นการ

รักษาความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมอืง  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

  6.1.5  สง่เสริมสนับสนุนการศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

    6.2  ภารกิจรอง       

  6.2.1  การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 

  6.2.2  การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ของส่วนราชการ ทั้งด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  6.2.3 การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลต าบลหอไกรจะด าเนนิการ 
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 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มีของเทศบาลต าบลหอไกร  

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ์ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จาก

สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย 

ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

สถานการณ ์ เพื่อให้ผูบ้ริหารรูจุ้ดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า

องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยัง

เป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่

จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา

พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี ้   

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรอืจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิด

จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุด

แข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ

แก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร

เอือ้ประโยชน์หรอืส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง

เสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง

การบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหส้อดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึน้ให้ได้จรงิ  

 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลหอไกร (ระดับตัวบุคคล) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี 

2. มีจิตบริการ 

3. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายใน

องค์กร 

4. มกีารปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรัก

ใคร่กลมเกลียว 

5. รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 

6. บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีในการท างาน 

7. มีเครื่องมอือุปกรณ์การท างานทั่วถึง 

8. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบของแตล่ะบุคคล

ชัดเจน 

1. บุคลากรท างานแทนกันไม่ได้ 

2.บุคลากรขาดการประเมินผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

4. ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

5. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 

6. บุคลากรขาดความกระตือรือรน้ในการเรียนรู้

และพัฒนางานของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 

1.มีการส่งเจา้หนา้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาใน

การปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามกฏระเบียบของทาง

ราชการ 

2. มีระบบสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน 

3. องค์กรใหค้วามส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 

4. ได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอกเป็น

อย่างดี 

 

1. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
2 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
3. ขาดการงบประมาณในการจัดสรรระบบการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของเทศบาลต าบลหอไกร  (ระดับองค์กร) 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 

2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ

การท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 

3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม

บุคลากร 

5.  ให้ โอกาสในการพัฒนาและส่ ง เสริ ม

ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง

เสมอภาคกัน 

6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ 

ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 

1. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเ้ฉพาะด้านทางวชิาชีพ 

2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย

งานมบีุคลากรไม่เพียงพอ 

3. อาคารส านักงานคับแคบ ไม่สะอาด 

4. การบริหารงานบุคคลใช้ระบบอุปภัมภ์ 

จงึท าให้สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน   

5. บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 

 

โอกาส (Opportunities) 
 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

เทศบาลดี 

2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล

ท าให้รู ้สภาพพื้นที่ ทัศนคตขิองประชาชนได้ดี 

4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมี

บ ท บ า ท ใ น ก า ร ช่ ว ย ใ ห้ บุ ค ล า ก ร บ ร ร ลุ

เป้าประสงค์ 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

 

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ใน ชุมชน การ  

ด าเนนิการทางวนิัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่

น้อง 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน

ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ ให้

หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 

ของเทศบาล 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 

จ านวนประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

              8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

 เทศบาลต าบลหอไกร  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว 

โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน

ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะ

ต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลต าบลหอไกรพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมี

ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนตอ่ไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

   1.1 ฝา่ยอ านวยการ 

        1.1.1 งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา 

        1.1.2 งานการเจา้หนา้ที่ 

   1.2  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

         1.2.1 งานวิเคราะหน์โยบายและแผนงาน 

         1.2.2 งานจัดท างบประมาณ 

         1.2.3 งานกฎหมายและคดี 

         1.2.4 งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 

   1.3 ฝา่ยปกครอง 

       1.3.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

       1.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

   1.1 ฝา่ยอ านวยการ 

       1.1.1 งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา 

       1.1.2 งานการเจ้าหนา้ที ่

   1.2  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

        1.2.1 งานวิเคราะหน์โยบายและแผนงาน 

        1.2.2 งานจัดท างบประมาณ 

        1.2.3 งานกฎหมายและคดี 

        1.2.4 งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 

   1.3 ฝา่ยปกครอง 

        1.3.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

        1.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2. กองคลัง 

   2.1 ฝา่ยบริหารงานคลัง 

      2.1.1 งานการเงนิและบัญชี 

      2.1.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

      2.1.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

      2.1.4 งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

       

2. กองคลัง 

   2.1 ฝา่ยบริหารงานคลัง 

      2.1.1 งานการเงนิและบัญชี 

      2.1.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

      2.1.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

      2.1.4 งานพัสดุและทรัพย์สนิ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

3.  กองช่าง 

    3.1  ฝ่ายการโยธา 

          3.1.1 งานวิศวกรรมและผังเมอืง 

          3.1.2 งานสาธารณูปโภคและการโยธา 

          3.1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

          3.1.4 งานสวนสาธารณะ 

3.  กองช่าง 

    3.1  ฝ่ายการโยธา 

          3.1.1 งานวิศวกรรมและผังเมอืง 

          3.1.2 งานสาธารณูปโภคและการโยธา 

          3.1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

          3.1.4 งานสวนสาธารณะ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.1 ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

        4.1.1 งานบริการสาธารณสุข 

        4.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

         4.1.3 งานสุขาภบิาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

         4.1.4 งานส่งเสริมสุขภาพ 

         4.1.5 งานรักษาความสะอาด 

         4.1.6 งานสัตวแพทย์ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.1 ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

        4.1.1 งานบริการสาธารณสุข 

        4.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

         4.1.3 งานสุขาภบิาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

         4.1.4 งานส่งเสริมสุขภาพ 

         4.1.5 งานรักษาความสะอาด 

         4.1.6 งานสัตวแพทย์  

5. กองการศึกษา   

    5.1 งานการศึกษาปฐมวัย 

    5.2 งานส่งเสริมประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 

    5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    5.1 งานการศึกษาปฐมวัย 

    5.2 งานส่งเสริมประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 

    5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

6. กองสวัสดิการสังคม 

   6.1 ฝา่ยพัฒนาชุมชน  

      6.1.1 งานพัฒนาชุมชน 

      6.1.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

      6.1.3  งานพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชราและคน

พิการ 

      6.1.4  งานสังคมสงเคราะห์ 

      6.1.5  งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 

6. กองสวัสดิการสังคม 

   6.1 ฝา่ยพัฒนาชุมชน  

      6.1.1 งานพัฒนาชุมชน 

      6.1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

      6.1.3 งานพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชราและคน

พิการ 

      6.1.4 งานสังคมสงเคราะห์ 

      6.1.5 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
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8.2 การวเิคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 เทศบาลต าบลหอไกรได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการใน

แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3  ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 

เพือ่น ามาวิเคราะหว์่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะ

เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะหต์ าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร  ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ

วันที่ 19 มกราคม  2559  มีมติก าหนดให้เปลี่ยนแปลงการก าหนดขนาดเทศบาลและก าหนดระดับ

ต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลและประกาศการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง

พนักงานเทศบาลตามโครงสร้างสว่นราชการ  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ มีบุคลากร

ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัดเทศบาล   

1.1  พนักงานเทศบาล   จ านวน  7  อัตรา  

1.2  ลูกจ้างประจ า       จ านวน   4  อัตรา (ถ่ายโอน 2 อัตรา) 

1.3  พนักงานจ้าง  จ านวน   11  อัตรา 

2. กองคลัง  

 2.1   พนักงานเทศบาล   จ านวน   4  อัตรา  

 2.2   พนักงานจ้าง   จ านวน   2  อัตรา 

3. กองชา่ง 

3.1  พนักงานเทศบาล   จ านวน    2  อัตรา  

                         3.2  พนักงานจ้าง จ านวน    1  อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1  พนักงานเทศบาล    จ านวน    1  อัตรา  

                         4.2  พนักงานจ้าง จ านวน    5  อัตรา 

5. กองการการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

5.1 พนักงานครูเทศบาล  จ านวน    2  อัตรา  

                          5.2 พนักงานจ้าง   จ านวน    2  อัตรา 

6. กองสวัสดิการสังคม 

6.1  พนักงานเทศบาล   จ านวน     1  อัตรา  

6.2 พนักงานจา้ง  จ านวน      1  อัตรา 
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 การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลหอไกร  เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่ม

อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  เทศบาลต าบลหอไกร มี

ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วน

ราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) จ านวน  6 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา 

ผูใ้ต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่

ประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบ

สัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงานในภารพรวม  ดังตาราง 

  

ส่วนราชการ งาน 

จ านวนพนักงานเทศบาล(ที่มีคนครอง) 

พนักงาน 
ลจ.

ประจ า 

พนจ.

ภารกจิ 
พนจ.ทั่วไป 

ส า
นัก

ปล
ัดเ
ทศ

บา
ล ฝ่า

ยอ
 าน

วย
 ก
าร

 งานบริหารงานท่ัวไปและกิจการสภา 
 

5 4 - 3 

งานการเจ้าหนา้ที ่
 

- - - - 

ฝ่า
ยวิ

ชา
กา

รแ
ละ

แผ
นง

าน
 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน - - 1 - 

งานจัดท างบประมาณ - - - - 

งานกฎหมายและคด ี - - - - 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - - - 1 

ฝ่า
ย

ปก
คร

อง
 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 1 - - - 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - 6 

กอ
งค

ลัง
 

ฝ่า
ยบ

ริห
าร
งา
นค

ลัง
 งานการเงินและบัญช ี

 

2 - - 1 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
 

1 - - - 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ - - - - 

งานพัสดุและทรัพย์สนิ 1 - - 1 

กอ
งช่
าง

 

ฝ่า
ยก

าร
โย
ธา

 

งานวศิวกรรมและผังเมอืง 
 

- - - - 

งานสาธารณูปโภคและการโยธา 
 

2 - - 1 

งานสถานท่ีและไฟฟา้สาธารณะ 
 

- - - - 

งานสวนสาธารณะ 
 

- - - - 



 
 

ส่วนราชการ 
 

งาน 

จ านวนพนักงานเทศบาล(ที่มีคนครอง) 

พนักงาน 
ลจ.

ประจ า 

พนจ.

ภารกจิ 
พนจ.ทั่วไป 

กอ
งส

าธ
าร
ณ
สุข

แล
ะ

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

 

ฝ่า
ยบ

ริห
าร
งา
นส

าธ
าร
ณ
สุข

 งานบริการสาธารณสุข 1 - - - 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ - - - - 

งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม - - - - 

งานสง่เสริมสุขภาพ - - - 1 

งานรักษาความสะอาด - - - 4 

งานสัตวแพทย ์ - - - - 

กอ
งก

าร
ศึก

ษา
 ศ
าส

นา

แล
ะว

ัฒ
นธ

รร
ม 

 

งานการศึกษาปฐมวัย 
2 - - 1 

 

งานสง่เสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- - - - 

 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- - - 1 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

ฝ่า
ยพั

ฒ
นา

ชุม
ชน

 

งานพัฒนาชุมชน 1 - - 1 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - - - - 

งานพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชราและคน

พกิาร 

- - - - 

งานสังคมสงเคราะห ์ - - - - 

งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ - - - - 

 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วน

ราชการแต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เทศบาลต าบลหอไกรได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่

มีในกรอบอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหอไกรใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า       

อย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรและ   

สินค้าข้าว 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการใหบ้ริการสาธารณะ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

17 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
อัตราต าแหน่ง 

ที่รองรับภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าอย่าง

ยั่งยืน 

-ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติและยั่งยืน 

ผอ.กองสาธารณสุข(1) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ(1) 

หั ว ห น้ า ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ

แผนงาน(1) 

หัวหน้าฝา่ยปกครอง(1) 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย(1) 

เจา้พนักงานธุรการ(1) 

นักการ(1) 

คนงาน(2) 

พนักงานดับเพลิง(6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

-ประชาชนได้รับบริการด้าน

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

อย่างทั่วถึง 

 

ผอ.กองช่าง 

หัวหน้าฝา่ยการโยธา (1) 

นายช่างโยธา (1) 

คนงาน (1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พั ฒ น า ด้ า น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถภาคการเกษตร

และสินค้าข้าว 

-ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค

บริโภคและท าการเกษตร 

หัวหน้าฝา่ยการโยธา (1) 

นายช่างโยธา (1) 

คนงาน (1) 

หัวหน้าฝา่ยปกครอง(1) 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย(1) 

พนักงานดับเพลิง(6) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  

ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผอ.กองสาธารณสุขฯ (1) 

หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน (1) 

หัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการและ

แผนงาน (1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาด้ านการให้บริการ

สาธารณะ 

 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (1) 

หัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการและ

แผนงาน (1) 

หัวหน้าฝา่ยปกครอง (1) 

เจ้ าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การพัฒนาองค์กรและบริหาร

จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-  ประชาชนได้รับบรกิารด้วย

ความเป็นธรรม โปร่งใส  มีสว่น

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการ

บริหารจัดการเปน็ไปตาม

หลักธรรมมาภบิาล 

หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (1) 

หัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการและ

แผนงาน (1) 

หัวหน้าฝา่ยปกครอง (1) 

เจ้ าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย(1) 

หัวหน้าฝา่ยการโยธา (1) 

นายช่างโยธา (1) 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ (1) 

หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน (1) 

ผอ.กองคลัง (1) 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง(1) 

นักวิชาการพัสด ุ(1) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(1) 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการของเทศบาลต าบลหอไกร 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ

บริหารจัดการยุคใหม่ ผูน้ าหรอืผูบ้ริหารองคก์ารตา่งๆ  ตอ้งมคีวามตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และ น าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  

ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา

ความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ

องค์การได้อย่างเหมาะสม 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                

มาตรา 11   

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ    

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ  มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ   ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช

กฤษฎีกานี ้

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้

เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์

ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบ

แผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่  ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ

น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา     ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า 

ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

2. ต้องสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท์ี่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ

สมัยใหมต่ลอดเวลา มคีวามสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมูข่้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกัน

และกัน เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการรว่มกันใหเ้กิดประสทิธิภาพ” 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในส่วน

ที่  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหนา้ที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี ้

(1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น  สถานที่  โครงสรา้งของงาน  นโยบายต่าง  ๆ  

(2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งาน

พิมพ์ดดี  งานด้านช่าง   

(3)  ด้านการบริหาร ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหาร

คน เชน่  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

(4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน 

การสื่อความหมาย  การเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย 

(5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 

                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ข้อ 299   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น โดย

จัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลหอไกร  และจัดท าให้ครอบคลุมถึง

บุคลากรทั้งพนักงานเทศบาล  และพนักงานจา้ง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อน าความรูท้ี่มอียู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลหอไกร 

2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ

พัฒนาตนเอง ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลต าบลหอไกร 

3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหอไกร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด 
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4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มทีักษะและความรู ้ในการปฏิบัติงาน   

ดังนี้ 

                            1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

                            2. ด้านความรู้และทักษะของงานแตล่ะต าแหนง่ 

                             3. ด้านการบริหาร 

                             4. ด้านคุณสมบัติสว่นตัว 

                             5. ด้านศลีธรรมคุณธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนาคือ พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้ง 

 หลักสูตรเกี่ยวกับในการพัฒนา (พ.ศ.2561-2563) 

1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักสูตรนักบริหารงานช่างหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. หลักสูตรนักบริหารสวัสดิการสังคมหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

9. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่น    

ที่เกี่ยวข้อง 

11. หลักสูตรเกี่ยวกับครู หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑2. หลักสูตรนายช่างโยธา หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑3. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการ 

 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหอไกร มีหน้าที่

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม  

ดังนี้ 

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  2. การมจีสิ านกึที่ด ี ซื่อสัตย์  สุจรติและรับผิดชอบ 

  3. การยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มอีัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้ออง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

  7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มคีุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  8.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


