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1. หลักการและเหตุผล 

        การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ  เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  เนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและสวัสดิการอื่นๆ  อีกมากมาย  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันประกอบกับ  แผนอัตราก าลัง  3  
ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -2563  ของเทศบาลต าบลหินดาด  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563   
ดังนั้น  เทศบาลต าบลหินดาด  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  
ให้สอดรับและสัมพันธ์ กับประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของ
หน่วยงานมีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 – 2566  ดังนี ้
                         1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง 
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ก าหนด 
      1. 2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหินดาด    จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ขึ้น 
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 2. วัตถุประสงค์   

    2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหินดาด  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    2.2 เพ่ือใหเ้ทศบาลต าบลหินดาด  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง   สายงาน  การจั ดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่   ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  สามารถตรวจสอบ การก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน เทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
    2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหินดาด 
    2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหินดาด  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ หรือ
พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงาน 
ของเทศบาลต าบลหินดาด  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ สามารถ ให้บริการสาธารณะ  แก้ไขปัญหา  และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
    2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหินดาด  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร  งานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

เทศบาลต าบลหินดาดได้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566   ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหินดาดที่  209/2563  ลงวันที่  21  กรกฎาคม   
2563  ให้มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหินดาด  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหินดาด  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลหินดาด  
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องการด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  
ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต   

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ  การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การ
ก าหนดอัตรา  และค านวนระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลหินดาด ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการใน  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 วัน x 6 ชม. x 60 นาที = 82,800  นาที 
 

หมายเหตุ 
            1.  230   คือ  จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ  

  2.  6    คือ  ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง  
  3.  1,380 คือ  จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

            4.  82,800  คือ  ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380  x 60 จะได้  82,800 นาท ี

    3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  :  Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก านหดต าแนห่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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        3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า  
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท า
ได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ
หน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ว่าปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมา
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา  เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้
เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน  3  
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มาเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมาน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่
เกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาข้ึน 
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 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูล
ของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน   เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาล  ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล  ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับปิดชอบคล้ายกัน  โดย 
สมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมี
จ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้มีแผนการพัฒนา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม  เกลี่ย  หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบ
มากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม  (Right Jobs)  มากว่าการเพ่ิม/ลด
จ านวนต าแหน่ง   
  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  ( Effective  Man  Powre  Planning  Framework)  นี้จะ
เป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง  ( Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงานจะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 
 
4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

              เทศบาลต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป็นสุขาภิบาล  หินดาดและได้รับการ
เปลี่ยนฐานะมาเป็น "เทศบาลต าบลหินดาด" เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ตั้งอยู่เลขท่ี  355  หมู่ที่  1  
ถนนราชสีมา – บุรีรัมย์  ต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา  30240     มีพื้นท่ี  7.5  ตาราง
กิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่  3  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านหินดาด  หมู่ 1 , บ้านเมืองเพชร  หมู่ 8  และบ้านหลุมดิน  หมู่ 
10  ประชากรทั้งสิ้น  2,817   คน  แยกเป็นชายจ านวน  1,418  คน  หญิงจ านวน  1,399  คน 

 

พื้นที่ภายในเขตเทศบาลต าบลหินดาด  ประกอบด้วย  9  ชุมชน  ดังนี้ 
 

ชุมชนที่  1  ชุมชนหินดาด    
ชุมชนที่  2  ชุมชนโนนสง่า 
ชุมชนที่  3  ชุมชนปุาสงวน    
ชุมชนที่  4  ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
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ชุมชนที่  5  ชุมชนโนนจ าปา - หัวท านบ   
ชุมชนที่  6  ชุมชนเมืองเพชร 
ชุมชนที่  7  ชุมชนเพชรเจริญ  
ชุมชนที่  8  ชุมชนหลุมดิน 
ชุมชนที่  9  ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลหินดาด  จะมีกลุ่มอาชีพใหญ่ๆ  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มอาชีพค้าขาย  
และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  และจากการศึกษาสภาพปัญหาและการประชาคมประชาชนในชุมชนท าให้ทราบสภาพ
ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต่อไป  โดยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น (SWOT) เข้า
มาใช้ในการวิเคราะห์ในการจัดการเมืองเพ่ือให้ได้สถานการณ์และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของท้องถิ่น  ตลอดจน
ความสามารถของเทศบาลเพื่อน าจุดแข็ง  จุดอ่อน  อุปสรรคและโอกาสของท้องถิ่นน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

จุดแข็ง  เป็นชุมชนที่มีถนนสายหลักตัดผ่าน  เชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดต่างๆ 
 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่  ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่ส าคัญของระดับจังหวัด  และประเทศชาติ  ยกระดับอาชีพของคนในชุมชนให้
รองรับแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาเศรฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนได้  

 มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการบริหารท้องถิ่น 
จุดอ่อน  สภาพปัญหาความแห้งแล้งของพ้ืนที่ 

 ไม่มีผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่น 
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงานต่อยอดจุดแข็งที่มีอยู่

ในชุมชน 
โอกาส  ประชาชนในเขตเทศบาลมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการพัฒนา    

ท้องถิ่น 
 ผู้บริหารท้องถิ่นมีความพร้อมในการพัฒนา 

อุปสรรค  สภาพความแห้งแล้งของพ้ืนที่ 
 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
 ขาดผู้ประสานหรือบุคลากรในการเป็นตัวหลักของการท างาน 

                      มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง จัดตั้งสุขาภิบาลหนิดาด  อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  23  ธันวาคมง  2528  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 103  ตอนที่  39  
หน้า  1035-1036  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529 โดยตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลหินดาด  
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 7.5 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่  1,8,10  ต าบลหินดาด  อ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจากตัวอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  58  กิโลเมตร  
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ปัญหาและความต้องการของประชาชนแบ่งเป็นด้านเพื่อความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ  แก้ไข  
ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  ถนน  ตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลมีบางแห่งอยู่ในสภาพช ารุดและทรุดโทรม  ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในการสัญจร   
1.2  ไฟฟูาส่องสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  ศาลา  สถานที่สาธารณะ  ยังไม่เพียงพอ  
1.3  การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วทั้งเขตเทศบาล  และการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ดี

มีคุณภาพ 
1.4  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
1.5  ขาดการพัฒนาปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งยาวนาน 

 
2)  ด้านเศรษฐกิจ   

        2.1  ประชาชนมีรายได้น้อยจากการประกอบอาชีพหลัก  ขาดการสนับสนุนให้มีอาชีพเสริม 
        2.2  ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตถกรรม  เช่น   พัฒนาคุณภาพ การผลิต  ยกระดับเป็น

สินค้าส่งออกและจัดท าห้องแสดงสินค้า  เพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 
        2.3  ขาดศูนย์แสดงสินค้าทางการเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชน     
                         2.4  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสังคม (CSR)  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
        2.5  ประชาชนว่างงาน  และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  

 
3)  ด้านสวัสดิการสังคม 

       3.1  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ HIV ยังไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
อย่างครอบคลุม 
       3.2  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้น้อย   

     3.3  ประชาชนขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
                        3.4   ต้องการใหส้นับสนุนกลุ่มเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปุวยเรื้อรัง  เข้าถึงบริการ

ของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
       3.5   ต้องการความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส 

                         3.6  ต้องการให้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก  
วัยรุ่น  เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา   
                         3.7  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
 

4) ด้านการเมือง  การบริหาร 
4.1   การบริหารได้รับความร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นอย่างดี 
4.2   ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมืองการบริหาร  มีการติดตามและเสนอแนะอยู่เสมอ 
4.3 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5 .1  ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5 .2  ชุมชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  ภาวะโลกร้อน  ฤดูแล้งยาวนาน 
       5.3  มีพ้ืนที่ปุาในเขตชุมชนซึ่งได้รับการอนุรักษ์  รักษา  และมีการบุกรุกพ้ืนที่บางส่วน  
       5.4  ขาดการบูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ า  ปุา  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมีส่วนร่วมของ 
3 ภาคี  ทุกเรื่อง  ได้แก่  ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการและประชาชน 
                          5.5  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  น่ามอง  สร้างภูมิทัศน์ความร่มรื่นสองข้างทาง  
หน้าโรงเรียน  และชุมชน    

                       5.6  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  
                              5.7  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน 
                          5.8  การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในเขตเทศบาล 

 
6)  ด้านสาธารณสุข 

       6.1  มีระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  เป็นไปตามมาตรฐาน 
       6 .2  อสม.มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน 
       6.3  การเดินทางเพ่ือเข้ารับบริการสาธารณสุข  มีความสะดวก 

                 6.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี  
                           6.5  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเอง 
ของประชาชน  สู่การมีสุขภาพท่ีดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

                         6.6  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มี
หน่วยรับส่งผู้ปุวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  7)  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
      3.1  มีสถานศึกษาในพื้นที่  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน  และขั้นที่สูงขึ้น
อย่างพอเพียง 
      3.2  มีวัดประจ าพื้นที่  ซึ่งมีพระจ าวัดไม่ขาด  มีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของ
คนในพ้ืนที่  และระดับอ าเภอเป็นที่รู้จักศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
       3.3  มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น  โดยการส่งเสริมของเทศบาลฯ   

                       3.4  ส่งเสริมการกระจายอ านาจ  และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ 

                     3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน ประถม มัธยม   

                        3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
                          3.7  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ 

     3.8  ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน  บวร  บ้าน  วัด  โรงเรียน  ในการพัฒนาชุมชน 
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                          3.9  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน 
 
  8)  ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
       8.1  ไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
       8.2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
                             8.3  ขาดการประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
/ เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ   (สปาสมุนไพร) 
                         8.4  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวก
รวดเร็ว 
                             
  9)  ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       9.1  ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติคุกคาม 
       9.2  คนในชุมชนมีปัญหาสิ่งเสพติด  การพนัน 
       9.3  ผู้น าชุมชนขาดความเข้มแข็ง      
                          9.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน   ต ารวจบ้าน / อปพร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
                          9.5  สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

การวิเคราะห์อัตราก าลังคนของเทศบาลต าบลหินดาด 
  เทศบาลต าบลหินดาดยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ.น ามาประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหินดาด ใช้หลักบันได 8 ขั้น  ดังนี้ 
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  การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลหินดาด แบบบันได 8 ขั้น 

 
       ขั้นที่ 8 

การจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง
ของส่วน
ราชการ 

      ขั้นที่ 7 
ก าหนด
จ านวนสาย
งานประเภท 

 

     ขั้นที่ 6 
พิจารณา
อุปทาน
ก าลังคน 

  

    ขั้นที่ 5 
พิจารณาอุป
สงค์ก าลังคน 

   

   ขั้นที่ 4 
เก็บข้อมูล
กระบวนการ
ท างานจริง 

    

  ขั้นที่ 3 
เก็บข้อมูล
ยุทธศาสตร์
ภารกิจส่วน
ราชการ 

     

 ขั้นที่ 2 
พิจารณา
นโยบายการ
บริหาร
ก าลังคน
ภาครัฐ 

      

ขั้นที่ 1 
วางแผน 
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  บันไดขั้นที่ 1 การวางแผน  
  เทศบาลต าบ ลหินดาด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566)  เพ่ือพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ซ่ึงประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลหินดาด   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลหินดาด   กรรมการ  



 

3. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ  
5. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ  
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ  
8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ  
9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ  

 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1. วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่มีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล หินดาด ตามกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหินดาด 

2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพละตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 

4. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบล หินดาด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าในเทศบาล 
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

5. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบล                    
หินดาด 

6. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายตามการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ                          
40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

7. ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบ ลหินดาด  จัดท าตามประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หมวด  2   เรื่องการก าหนดประเภท  จ านวน  และอัตราก าลัง  และคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือให้เทศบาลต าบลหินดาด  มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
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สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การ
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ



 

งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์  และต้อง
สอดคล้องกับ  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด  ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

   บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อเทศบาลต าบล หินดาด  มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กรแล้ว จึง
ด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพื่อที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่
ละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์อย่างไร และเทศบาล ต าบลหินดาดจะ ก าหนดต าแหน่งใด เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันเทศบาลต าบลหินดาด มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ 
และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพื่อที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น  เพ่ือ
รองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564–2566 ภายใต้ภารกิจของแต่
ละส่วนราชการ  8 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลต าบล หินดาด ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 เทศบาลต าบล หินดาด  ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง  เพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 
ปี   
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 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน 



 

 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ                        
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า เทศบาลต าบล หินดาด มีปัญหาเรื่องปริมาณงาน
เกินจ านวนคน   เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา  เห็นควรด าเนินการสรรหาบุคคลมาลงตามต าแหน่งที่ว่าง
เพ่ือประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานราชการ   
 

อัตราก าลังที่ว่างของเทศบาลต าบลหินดาด 
 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
1 ส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าอ านวยการ 1 ต าแหน่งรายงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 
2 กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาโดยวิธีการรับโอน  

(ย้าย) 
3 กองช่าง หัวหน้าฝุายการ

โยธา 
1  ต าแหน่งรายงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 
4 กองวิชาการและ

แผนงาน 
หัวหน้าฝุาย

บริหารงานทั่วไป 
1 ต าแหน่งรายงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 
5 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

6 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าฝุาย
บริหารงาน
สาธารณสุข 

1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

7 กองวิชาการและ
แผนงาน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1 อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาโดยวิธีการรับโอน  
(ย้าย) 

8 กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา 1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

9 กองการศึกษา หัวหน้าฝุายบริหาร
การศึกษา 

1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

10 กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

11 กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม 

1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 

12 กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝุายพัฒนา
ชุมชน 

1 ต าแหน่งรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รอการสรรหา 
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 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 



 

 เทศบาลต าบล หินดาด   มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 จ านวน 1 คน  เป็นประเภท พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  จะ
เกษียณในปี 256 4  ดังนั้น เทศบาลต าบล หินดาด  จะต้องรายงานต าแหน่งว่างและด าเนินการสรรหา  หากไม่ได้
บุคคลมาด ารงต าแหน่ง ภายใน  60  วัน  เทศบาลต าบลหินดาด  ต้องด าเนินการรายงานกรมฯ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  ต่อไป 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล หินดาด ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้
ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ
เทศบาลต าบลหินดาด ดังนี้ 
                            พนักงานเทศบาล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่อง
ในการท างาน   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ก าหนดต าแหน่ง แต่ละ
ประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า

ฝุาย... 
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

                            ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ า
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิม
และให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น 
๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

                            พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 
ประเภทแต่ เทศบาลต าบล หินดาด  เป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้าง
พนักงานจ้าง เพียง  2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 



 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการของ เทศบาลต าบล หินดาด  ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  อีกท้ังเทศบาลต าบลหินดาด ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ 
และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหินดาด 

 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  และการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหินดาดนั้น   วิเคราะห์
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น  7  ด้าน โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติเทศบาล  และ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT  ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
    (1)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

           (2)  การสาธารณูปการ  
(3) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(4) การจัดให้มีและบ ารุงทางน้ า 
 (4) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
 (5) การจัดให้มีตลาด  
 (6) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การปูองกัน และการควบคุมโรคติดต่อ 
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(5) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(6) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
                     (1) การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(4) การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(5) การให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ 
(6) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
(7) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาน้ า  ปุาไม้ ที่ดิน  สัตว์ปุา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การรณรงค์รักษ์ปุา  ปลูกปุา  สร้างจิตส านึกท่ีดี 
(3)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

       5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 

    (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
           (3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

                     (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
          5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ( 1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                     (3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลต าบลหินดาดจะด าเนินการ           
    ภารกิจหลัก  

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
8. ด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

        ภารกิจรอง 
    1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  
    2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
    3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
  4. การส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรักในการออกก าลังกาย 
   
 7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

            เทศบาลต าบลหินดาด  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  8  ส่วน  ได้แก่  ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา   
กองสวัสดิการสังคม  และหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  32  อัตรา  เนื่องจากท่ี
ผ่านมาเทศบาลต าบลหินดาด  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนจ านวนมากใน
ส่วนราชการต่างๆ  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  เพื่อรองรับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น  และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส่วนราชการ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 7.1 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลหินดาด 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   ( SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน  
ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
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 1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่                           
           1.1 S มาจาก Strengths   
                          หมายถึง จุดเด่นหรอืจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เปน็ข้อดทีี ่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านอาณาเขตพ้ืนที่ จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล 
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       
                1.2 W มาจาก Weaknesses   
                         หมายถึง จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึง่เปน็ผลมาจากปจัจยัภายใน  เปน็ ปญัหาหรอืข้อบกพร่องท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น   
                1.3 O มาจาก Opportunities  
                          หมายถึง โอกาส  เปน็ผลจากการท่ีสภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรอื
ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนั้น 
                1.4 T มาจาก Threats  
                         หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นตอ้งปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

           7.2   วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
 

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลหินดาด (ระดับตัวบุคลากร) 

 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 

 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดแรงจูงใจในการท างาน 
2. บางส่วนขาดการพัฒนาศักยภาพให้ตนเอง
เนื่องจากภาระหน้าที่ของงานหนักเกินก าลัง 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ 
    ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างานและสมาชิกสภาในฐานะตัวแทน 
 

 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก 
    ของงาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4. รายได้ของเทศบาลน้อยท าให้ก าหนดอัตราก าลัง
เพ่ิมไม่ได้ 
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               7.3  วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
 
                  ของเทศบาลต าบลหินดาด (ระดับองค์กร) 

 

 
จุดแข็ง   S 
1. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ สมาชิกสภาในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
 
 

 
จุดอ่อน   W 
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ 
2. รายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อย  เนื่องจากเป็น 
    พ้ืนที่ที่ไม่มีโรงงาน  หรือกิจการพาณิชย์อื่นๆ 
3. บุคลากรขาดความกระตือรือร้น 
 

 
โอกาส   O 
1. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่ในเขตเทศบาล ท าให้รู้ สภาพ 
    พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา 
    โทเพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล
เป็นอย่างดี 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

 
ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
    ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน  
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ 
    หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ  
    ของเทศบาล 
3. งบประมาณน้อยในการบริหารจัดการ 
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ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
          1. รายได้ของเทศบาลน้อย 
          2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   เป็นข้อจ ากัดในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง    
          3. บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เนื่องจากอัตราก าลังคนมีไม่ครบตาม
ปริมาณงาน 
          4. กรอบอัตราก าลังต าแหน่งที่มีตามโครงสร้าง  เป็นต าแหน่งว่างเดิม  ได้มีการรายงานต าแหน่งว่าง  และรอ
การจัดสรรจากกรมฯ  ให้คนมาด ารงต าแหน่งที่ว่างเป็นระยะเวลานาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job. 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัลตามผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ปรากฏ 

3. ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้  เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการจัดเก็บเอง 
4. สรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังให้ได้ครบเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาได้ส่งผลท าให้
สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะ
โลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้นกระบวนทัศน์ 
รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ (New public 
administration model) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการกรอบความคิดหลายๆ ประการเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทาง
รัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 



 

 

        8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  
                จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหินดาดดังกล่าว          เทศบาลต าบลหินดาดมีภารกิจ   
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว    ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 1. ส านักปลัดเทศบาล  

1.1 ฝุายอ านวยการ 1.1 ฝุายอ านวยการ  

- งานการเจ้าหน้าที่ - งานการเจ้าหน้าที่  

- งานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป  

- งานทะเบียนราษฎร - งานทะเบียนราษฎร  

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- งานรักษาความสงบฯ - งานรักษาความสงบฯ  

- งานธุรการ - งานธุรการ  

- งานรัฐพิธี - งานรัฐพิธี  

- งานสารบรรณ - งานสารบรรณ  

- งานกิจการสภา - งานกิจการสภา  

- งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  

2. กอง/ส่วนการคลัง 2. กอง/ส่วนการคลัง  

2.1 ฝุายบริหารงานคลัง 2.1 ฝุายบริหารงานคลัง  

- งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัสดุและทรัพย์สิน  

- งานการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี  

- งานระเบียบการคลัง - งานระเบียบการคลัง  

- งานสถิติการคลัง - งานสถิติการคลัง  

- งานพัฒนารายได ้ - งานพัฒนารายได ้  

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี  

 

 

22 

 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 3. กองช่าง  
3.1 ฝุายการโยธา 3.1 ฝุายการโยธา  
- งานวิศวกรรม - งานวิศวกรรม  
- งานผังเมือง - งานผังเมือง  
- งานสาธารณูปโภค - งานสาธารณูปโภค  
- งานสวนสาธารณะ - งานสวนสาธารณะ  
- งานศูนย์เครื่องจักรกล - งานศูนย์เครื่องจักรกล  
- งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ - งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ   
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 4.1 ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
- งานรักษาความสะอาด - งานรักษาความสะอาด  
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ - งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ  
- งานสัตวแพทย ์ - งานสัตวแพทย์  

5. กองวิชาการและแผนงาน 5. กองวิชาการและแผนงาน  
5.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป 5.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป  
- งานวิเคราะห์นโยบาย - งานวิเคราะห์นโยบาย  
- งานจัดท างบประมาณ - งานจัดท างบประมาณ  
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  
- งานประชาสัมพันธ์ - งานประชาสัมพันธ์  
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
- งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่เรื่องงบประมาณ   
  ประจ าปี 

- งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่เรื่องงบประมาณ   
  ประจ าปี 

 

- งานนิติการ - งานนิติการ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

6. กองการศึกษา 6. กองการศึกษา  

6.1 ฝุายบริหารการศึกษา 6.1 ฝุายบริหารการศึกษา  
- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
  ท้องถิ่น 

- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
  ท้องถิ่น 

 

- งานกีฬาและนันทนาการ - งานกีฬาและนันทนาการ  
- งานการศึกษาปฐมวัย - งานการศึกษาปฐมวัย  
-  งานส่งเสริมสุขภาพ -  งานส่งเสริมสุขภาพ  
-  งานการเจ้าหน้าที่ -  งานการเจ้าหน้าที่  
-  งานธุรการ -  งานธุรการ  
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
7. กองสวัสดิการสังคม 7. กองสวัสดิการสังคม  
7.1 ฝุายพัฒนาชุมชน 7.1 ฝุายพัฒนาชุมชน  
- งานพัฒนาชุมชน - งานพัฒนาชุมชน  
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
- งานสังคมสงเคราะห์ - งานสังคมสงเคราะห์  
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 - งานตรวจสอบภายใน  
 - งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

                8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

       เทศบาลต าบลหินดาด  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการ
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์
ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้
จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหินดาด   และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลหินดาดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 4 – 
2566)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหินดาดที่  109 / 2563  ลงวันที่  21  กรกฎาคม   2563  ได้ประชุมร่วมกันน า
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  

 

ที่ ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

(ปลัดเทศบาล) 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- -  

2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดเทศบาล)  

1 1 1 1 - - 
 

- 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล  (01)         
พนักงานเทศบาล         

3 นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 

1 
 

1 1 1 - - -  

4 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายอ านวยการ) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

5 นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
6 เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

ลูกจ้างประจ า         
7 พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบเลิก 

8 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบเลิก 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
กองคลัง  (04)         

พนักงานเทศบาล         
10 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- -  

11 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารงานการคลัง) 

1 1 1 1 - - -  

12 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้าง         

13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
กองช่าง  (05)         

พนักงานเทศบาล         
14 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- -  

15 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายการโยธา) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

16 นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         

17 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
25 



 

 

ที่ ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3  ปีข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (06)         

พนักงานเทศบาล         
18 นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 

(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

19 นักบริหารงานสาธารณสุขล้อม ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขฯ) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

20 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
กองวิชาการและแผนงาน  (07)         

พนักงานเทศบาล         
21 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

(ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน) 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- -  

22 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

23 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
กองการศึกษา  (08)         
พนักงานเทศบาล         

24 นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

25 นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

26 นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหินดาด         

27 ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน
จากกรม 

พนักงานจ้าง         
28 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ภารกิจผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน

จากกรม 
29 ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - เงินอุดหนุน

จากกรม 
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ที่ ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3  ปีข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองสวัสดิการสังคม (11)         

พนักงานเทศบาล         
30 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น

(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

31 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน) 

1 1 1 1 - - -  

32 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ปง./ชง). 1 1 1 1 - - -  
พนักงานเทศบาล 25 25 25 25 - - -  

ลูกจ้างประจ า 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 4 4 4 +3 - -  

พนักงานจ้างทั่วไป - 1 1 1 +1 - -  

รวม 28 32 32 32 +4 - -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  

   ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  : คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   น าผล
วิเคราะห์การก าหนด อัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

(1)  เงินเดือน หมายถึง  เงินเดือนของพนักงานเทศบาล  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

(2)  เงินประจ าต าแหน่ง  หมายถึง  เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559  และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงิน
ประจ าต าแหน่งดังกล่าว 

(3)  ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน  คือ  การค านวณเพ่ือประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
(3.2)  กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง  ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในอัตราคนละ  1  ขั้น  
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
(3.2)  กรณีต าแหน่งที่ก าหนดใหม่  ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก  (อัตราเงินเดือน
ขั้นต่ าสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด)  หาร  
2  คูณจ านวน  12  เดือน 

 (4)  ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก  (1) + (2) + (3)  
 (5)  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด  
 (6)  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแต่ละปี  รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น  เงินเพิ่มค่า
วิชา  (พ.ค.ว.)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามาลายู  (พ.ภ.ม.)  เงินประจ าต าแหน่ง  
นิติกร  (พ.ต.ก.)  เงินวิทยฐานะ  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  (พ.ค.ศ.)  เป็นต้น  ให้
ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ  15  โดยคิดจาก  (5) 
 (7)  คิดจาก  (5) + (6)  
 (8)  คิดจาก  (7)  คูณ  100  หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 

เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกประเภท  ทุกสายงาน  
และทุกระดับ  ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยได้จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างทุกประเภท  ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีระยะเวลา  3  ปี  สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง  3  ปี   

การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกประเภท  นอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม  และจริยธรรมแล้ว  เทศบาลต าบลหินดาดยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล  จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย  เช่น  การพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหินดาด  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสามารถเข้ามาตรวจสอบการ
ท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอน
ถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า  
ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทาง
ราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่
ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย   ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์
ต่างๆ  ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  
รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่ นร  
1013.4/42  ลงวันที่  5  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้วยตนเอง  (Digital  Government  Skill Self-Assessment)  โดยเทศบาลฯใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่  26  กันยายน  2560 
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                 ทัง้นี ้ เทศบาลต าบลหินดาดมีวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง
ทุกประเภท    โดยจัดให้มีการฝึกอบรม   ทั้งในและนอกสถานที่   การทัศนศึกษาดูงาน   การประชุมทางวิชาการ   และ
โครงการอื่นๆ  ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรของเทศบาล   
และเนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างภาค ต่าง
ภาษาถ่ิน ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี  เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลหินดาด  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  เทศบาลต าบลหินดาด ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ เพราะ
เข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลหินดาด  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกประเภท  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย         

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 



 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ชื่อ-สกุล.............................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด........................................ 

       แบบสอบถามชุดนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความตอ้งการในการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกัด
เทศบาลต าบลหินดาด  ทั้งนี้ส านักปลัดเทศบาลต าบลหินดาด จะได้น าผลจากการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน และหน่วยงานมากที่สุด  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   1) ชาย)  2) หญิง)  
2. อายุ ……………..………ปี  
3. อายุราชการ      ………………………ปี 
4. การศึกษา   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี        3) สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  ประเภทต าแหน่ง  1) พนักงานเทศบาล  2) พนักงานครูเทศบาล       3) ลูกจ้างประจ า  
    4) พนักงานจ้าง 
6.  สังกัด   1) ส านักปลัดเทศบาล  2) กองคลัง         3) กองช่าง  4) กองสาธารณสุขฯ    
                       5) กองวิชาการฯ         6) กองการศึกษา   7) กองสวัสดิการสังคม 

ส่วนที่ 2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
2.1  หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)  
  1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      2) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในที่ท างาน 
  3) การให้บริการประชาชน      4) การอยู่ร่วมกันในที่ท างาน 
  5) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       6) ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น/กลาง/สูง (ระบ)ุ ................. 
  7) ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน (ระบ)ุ .......................................................................... 
  8) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................…………………… ........   

2.2 ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ)  
 มกราคม     กุมภาพันธ์   มีนาคม    เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน 
 กรกฎาคม   สิงหาคม     กันยายน   ตุลาคม    พฤศจิกายน  ธันวาคม 

ส่วนที่ 3  ความต้องการในการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.1 หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน.................................................................................................. 
…..……………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………………. 
3.2 จังหวัดที่ต้องการไปศึกษาดูงาน...............................................................................................................  
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค 

…..……………………………………..………………………… 
 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

เจ้าของเรื่อง : งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหินดาด 


