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ค าน า 
     
    คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ  พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นรอบระยะเวลา ๓ ปีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรับน าไปใช้ในการสรรหา การใช้ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งการจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
(Manpower planning) เป็นกิจกรรมหรืองานในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบในการวิเคราะห์และโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ก าลังงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการ
ที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ต้องการมาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรืออีกนัย
หนึ่งการวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี คือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป มีลักษณะส าคัญ ดังนี้   
                        -เป็นเรื่องที่เก่ียวกับอนาคต 
                        -เป็นการกระท าหรือการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
                        -เป็นเรื่องที่เก่ียวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลของการกระท า ด้วยมีการกระท าที่ต่อเนื่อง 
                         หรือติดต่อกัน 
    การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถคาดคะเนได้ว่า  
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดและพัฒนา 
บุคลากรในเรื่องใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ด้วย   
    การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้แก่  ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล     
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง  3  ปี เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายได้อย่าง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกกตูมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   
 
 
 
 
         เทศบาลต าบลกกตูม  
        อ าเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร 
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แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

เทศบาลต าบลกกตูม 
................................................. 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด  
โดยค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของปริมาณงานตลอด
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบล ที่จะต้องจ่ายด้านบริหารงานบุคคล  โดยให้เทศบาลต าบล  จัดท าเป็น
แผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลในรอบระยะเวลา ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ก าหนด 
  ๑.๒  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนด 
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกกตูมจึงได้ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 

           ๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกกตูม มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกกตูม มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่  
             ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลกกตูม 
 
 
 



-2- 
             ๒.๕  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกกตูม สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงาน 
ของเทศบาลต าบลกกตูมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
  ๒.๖  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกกตูม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่ก าหมายก าหนด 
  ๒.๗  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกกตูม สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 
   3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม

ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย

ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นใน
การก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุน
มนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดย
การวิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่า
มีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ 
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความ
ต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-
based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็น
กระบวนการในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากร
ประเภทใด จ านวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่ง
บุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
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 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน

ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนใน
จ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคน
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง”     

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ใน
คู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน 
  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ 
หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผน
ก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 
  จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังนั้นเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อย
เพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                 3.2.1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  
  การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ความเน้นใช้อัตราก าลังแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ
เทศบาลต าบลกกตูม ดังนี้  

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
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 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  
หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี  3  ประเภทแต่ เทศบาลต าบลกกตูม เป็นเทศบาลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

    -  พนักงานจ้างทั่วไป 
    -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 

 
 
 

 
3.2.2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน
การก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลโพนทราย ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้ 
 

พนกังานเทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล จ านวน  

27 คน  คิดเป็น 
42.86  % 

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน    
10 คน คิดเป็น 15.87 % 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  26  คน  คิดเป็น 

41.27% 

แผนภูมิอัตราก าลัง 
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกกตูม 
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 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  งานสารบรรณ การวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
และผู้พิการ การส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ การบริการสาธารณ สุขาภิบาลทั่วไป การควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานอนามัยชุมชน การควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา งานสาธารณูปโภค ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง การเฝูาระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  การ
รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ  การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน  การ
ควบคุมสถานประกอบการ  การระงับเหตุร าคาญ  การคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริม บ ารุงรักษา  และคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การส่งเสริม บ ารุงรักษา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 
                   3.2.3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้าง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  
มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลกกตูมไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

 
เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลกกตูมที่มีอยู่ดังนี้ 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         
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•                           
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Supply Pressure
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Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลกกตูม
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่
ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต  การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลกกตูม จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการ สาธารณสุข   ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลกกตูมดังนั้นใน
การก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลกกตูม ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1  อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนด
เป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่ง
ควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็
ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลโพนทราย 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทน

ด้วยสายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ
ค านวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลต าบลกกตูม ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 
จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  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 60จะได้ 82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลกกตูม         
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลกกตูม) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้อง
ใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลกกตูม (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา 
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หาก
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืนซึ่งเทศบาลต าบลกกตูม
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง      

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเทศบาลต าบลกกตูมเป็นองค์กร
ที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคน
ได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายก
เทศบาลต าบลกกตูม รองนายกเทศบาลต าบลกกตูม ปลัดเทศบาลต าบลกกตูมและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 
3  ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ เทศบาลต าบล
กกตูมเป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลขนาด 

เดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลกกตูม  เทศบาลต าบลดงหลวง เทศบาลต าบล        
หนองแคน ซึ่งเทศบาลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน       
ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

 
เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท.ใกล้เคียง (ทุกอัตราที่กรอบ) 

  ที ่ ประเภท ทต.ดงหลวง ทต.กกตูม ทต.หนองแคน  

1 พนักงานเทศบาล 30 24 25 
 2 ลูกจ้างประจ า   - - - 
 3 พนักงานจ้าง 29 38 9 
 

รวม 
 

59 62 34 
 

                         *** รวมข้าราชการครู และพนักงานจ้างครูที่รับเงินอุดหนุน 
 

จากตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลกกตูม เทศบาลต าบลดงหลวง   
และ เทศบาลต าบลหนองแคน  ซึ่งเป็นเทศบาลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิ
ประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง มี
อัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง 
หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ของเทศบาลต าบล
กกตูม จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน 
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มี
คนครอง เทศบาลต าบลกกตูม ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนในต าแหน่งที่ว่าง  และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ และท าให้
พนักงานเทศบาล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
๓.3  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปี 2564 - 2566 
 เทศบาลต าบลกกตูม  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2564 - 2566  
ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลกกตูม  เป็นประธาน  ปลัดเทศบาลต าบลกกตูม และหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นคณะท างาน มีหัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
           ๓.3.1)  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกกตูมตามกฎหมายจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย 
ผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลกกตูม 
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  ๓.3.2)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓.3)  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาวะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม 
งานต่าง ๆ 
  ๓.3.4)  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 
  ๓.3.5)  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

3.4  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาล ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลกกตูมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ   
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
  3.4.1) ท าให้เทศบาลต าบลกกตูมสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้เทศบาลต าบลกกตูมสามารถ
วางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาที่เทศบาลต าบลกกตูมจะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.4.2) ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มี 
อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลกกตูมจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.4.3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลกกตูมให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ
ของเทศบาลต าบลกกตูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.4.4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง 
อายุก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด
สิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.4.5) ช่วยให้เทศบาลต าบลกกตูมสามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลกกตูมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของเทศบาลต าบลกกตูมโดยรวม 

3.4.6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลกกตูมเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
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3.4.7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่ เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 

Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา    
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.5 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
      3.5.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
      3.5.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
         3.5.3 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกกตูม  

                         3.5.4 ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลต าบลกกตูม เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

         3.5.5 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
      3.5.6 เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลกกตูมและส่งคณะท างาน

เพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
      3.5.7 เทศบาลต าบลกกตูมขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลั ง ๓ ปี  ต่อ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร 
      3.5.8 เทศบาลต าบลกกตูมประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

2564 – 2566   
      3.4.9 เทศบาลต าบลกกตูมจัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และ

จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลกกตูม 

 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
13 ก.ค.63 แต่งตั้งคณะท างาน  
17 ก.ค.63 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์      

ภาระงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
20 ก.ค.63 ขอจ านวนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลกกตูม เทศบาลต าบลดงหลวง,เทศบาลต าบลหนองแคน 
24 ก.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    ส.ค. 63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดมุกดาหารพิจารณา 
 

  ส.ค.63 ก.ท.จังหวัดมุกดาหารประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ส.ค.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.ท. ให้ เทศบาลต าบลกกตูม   สิงหาคม 2563 
ก.ย.63 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.66 
ก.ย. 63 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดมุกดาหาร, อ าเภอดงหลวง  



-12- 
 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
 เพ่ือให้การวางแผนกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลกกตูมมีความครบถ้วนเทศบาลต าบล 
กกตูมสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลกกตูมวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลว่า มีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที ่ที่ส าคัญดังนี้ 
 
     สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 
          ๑.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
  ๑.๒  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
          ๒.  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
  ๒.๑  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
   - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
   - ปัญหาการขาดการรวบรวมกลุ่มอาชีพ 
  ๒.๒  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
          ๓.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
  ๓.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
  ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  ๓.๓  ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลายโรคพิษสุนัขบ้า 
          ๔.  ปัญหาน้ ากิน -  น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
  ๔.๑  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
  ๔.๒  ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
          ๕.  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  ๕.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
          ๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๖.๑  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖.๒  ปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา 
 ๗.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การของเทศบาลต าบล 
  ๗.๑  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
  ๗.๒  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
  

ความต้องการของประชาชน 
๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน  คสล., วางท่อระบายน้ า 
 ๑.๒  องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
 ๑.๓  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 ๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
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 ๑.๕  ก่อสร้างถนน  คสล.,ถนนลูกรัง 
 ๑.๖  ประสานหน่วยราชการเพ่ือขอเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ที่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ 
 ๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
 ๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
 ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
 ๒.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
 ๒.๔  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๒.๕  สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
 ๒.๖  ส่งเสริมให้มีหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล 
 ๒.๗  จัดให้มีตลาดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองหรือร้านค้าชุมชน 
๓.  ความต้องการด้านสาธารณะสุข  และอานามัย 
 ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
 ๓.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
 ๓.๓  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
 ๓.๔  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 ๓.๕  จัดให้ผู้มีรายได้น้อยมีบัตรประกันสุขภาพทุกครัวเรือน 
 ๓.๖  จัดหาที่ทิ้งขยะให้ทุกหมู่บ้าน 
 ๓.๗  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
๔.  ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
 ๔.๑  ให้มีการขุดลอกห้วย หนอง คลองบึง 
 ๔.๒  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๕.  ความต้องการด้านความรู้  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 ๕.๑   ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน 
 ๕.๒  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
 ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
 ๕.๔  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖.๑  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๒  จัดอบรมอาสาสมัคปูองกันไฟฟูา 
 ๖.๓  จัดให้มีการปลูกปุาชุมชนเพื่ออนุรักษ์ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
๗.  ความต้องการบริหาร  และการจัดการของเทศบาลต าบล 
 ๗.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคเอกชน กลุ่มสตรี,กลุ่มอาสาอื่น ๆ  
เพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเป็นพลเมืองที่ดี 
 ๗.๒  จัดอบรมให้สมาชิกเทศบาล ในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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๕.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกกตูมนั้น ได้พิจารณา
สรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ประจ าปี 2561 -
2566)เป็นการสร้างความเข็มแข้งของชุมชนในการร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกกตูมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา
เทศบาลต าบลกกตูมจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลกกตูม ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้านพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่ งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ มียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนทรัพย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐและการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 



-15- 
แผนพัฒนาภาค ประกอบด้วย 
-บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
-แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 
-สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
-ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ  
-พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข็มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues)  
1.การพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   เป็นแผนที่มีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาภาคหรือความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 
จังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์ (Vision) “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียว
การศึกษาดี มีมาตรฐานสากล  บูรณาการสู่อาเซียน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
พันธกิจ 

1.พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 
เพ่ือนบ้านอาเซียนเพื่อเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคม 
ฐานความรู้ 
3.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 
4.สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เปูาประสงค์รวม 

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความม่ันคง และเป็นธรรม 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และปูองกันภัยธรรมชาติ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมรับสถานการณ์และปรับตัวได้  
- เพ่ือเพ่ิมรายได้กับประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
- เพ่ือส่งเสริมอาชีพและลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้พัฒนาความรู้ พัฒนาตนเอง 

 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมน่าอยู่ 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและคนในครอบครัวตลอดจนได้รับ 
     การบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
  - เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสผู้พิการ 
  - เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - เพ่ือเฝูาระวังปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
  - เพ่ือสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  - เพ่ือจัดระบบการเรียนรู้ในชุมชน พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถปรับตัวได้เท่าทัน 
             ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 3. ด้านแก้ไขและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
  - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก ประชาชนมีไฟฟูา ประปาสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  - เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม ปราศจากมลพิษ 
  - เพ่ือให้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน กรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยรวมทั้งภัยธรรมชาติ 
            อ่ืน ๆ  
  - เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  
 4. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  - เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลและการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
            และมีประสิทธิภาพ 
  - เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ ตามพรบ.ก าหนดแผน 
            และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 5. ส่งเสริมให้ชุมชนได้บริหารจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง 

- เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมแรงร่วมใจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
- เพ่ือให้ประชาขนมีความรู้ความเข้าใจ สิทธิบทบาท หน้าที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ 
  อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพ่ือให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนและพ่ึงพาตนเองได้และ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันในชุมชน  
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      การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบ
ว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก   
SWOT เทศบาลต าบลกกตูมก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้
เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ดังนี้ 
          ๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   
  (๒)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
  (๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
  (๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
  (๕)  การสาธารณูปโภคและการก้อสร้างอ่ืน ๆ  
  (๖)  การสาธนูปการ   
          ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
  (๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
  (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ   
  (๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส   
  (๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
  (๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
  (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   
          ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
  (๓)  การผังเมือง   
  (๔)  จัดให้มีที่จอดรถ   
  (๕)  การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
  (๖)  การควบคุมอาคาร   
          ๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมการท้องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
  (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์   
  (๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   
  (๔)  ให้มีตลาด   
  (๕)  การท่องเที่ยว   
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  (๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช   
  (๗)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ   
  (๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลุงทุน   
          ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  (๒)  รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล    
  (๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมูลพิษต่างๆ   
          ๕.๖ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
  (๑)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
  (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
  (๓)  การจัดการศึกษา   
  (๔)  การส่งเสริมกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
          ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
  (๒)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม             
ความจ าเป็นและสมควร  
  (๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมือในการมีมาตรการปูองกัน  

(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                 (๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
                     

  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกกตูม ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสะพาน ทางน้ า 
2. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ า  สถานีสูบน้ า คลองส่งน้ าที่ใช้เพื่อการเกษตร 

อุปโภค บริโภค 
3. การพัฒนาการวางระบบด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร 
4. การพัฒนาคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
5. บริการด้านไฟฟูา น้ าประปา และโทรศัพท์อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบและ
กลุ่มท่ีไม่มีงานท า 

2. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีงานท าให้ด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
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3. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุผู้พิการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ทั่วถึง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง

ได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
6. ซ่อมแซมท่ีพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและในระบบโดยส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนและศึกษาตามอัธยาศัย 
8. การปูองกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้ประชาชน 
9. พัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพรวมถึงอาชีพรวมถึง

การส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
10. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยภาคพลเมือง การสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพ 

2. การด าเนินการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

3. การด าเนินการด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา 

1. งานด้านส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คน
ในชุมชน พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. งานด้านพาณิชยกรรม ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพ่ิมข้ึน
ได้อีกหรือไม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้า 

3. งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ให้ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาอาหารอินโดจีน การพาณิชย์เพื่อ 
      พัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาปุาและต้นน้ าการปูองกันตลิ่งพังในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 

1. งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
และต่อยอดให้เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นสืบไป 

2.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
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ซึ่งได้น ายุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้านมาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการในแต่ละกอง/
ฝ่าย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

-เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต
เทศบาลต าบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ  

-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองช่าง 
-หน.ฝุายการโยธา 
-นักวิเคราะห์/ผช. 
-จพง.ปูองกันฯ 
-นายช่างโยธา/ 
ผช.นายช่างโยธา 
-จพง.ธุรการ (กองช่าง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

-เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน     
พัฒนากลุ่มสตรีและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ให้มีก าลังใจ ในการด าเนินชีวิต 
และส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศ
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับ
อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน  

-ปลัดเทศบาล 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายปกครอง 
-นักพัฒนาชุมชน/ผช. 
-นักวิชาการศึกษา/ผช. 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-จพง.สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

-ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
ด าเนินการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

-ปลัดเทศบาล 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายปกครอง 
-จพง.ปูองกัน/ผช. 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การส่งเสริมการลงทุน        
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

-ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่
คนในชุมชน พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลกกตูมให้ยั่งยืน   

-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองช่าง 
-หัวหน้าฝุายบริหารงาน
คลัง 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
-หัวหน้าฝุายปกครอง 
-นักทรัพยากรบุคคล 
-นิติกร 
-จพง.ธุรการ  
-นักวิเคราะห์ฯ/ผช. 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

-เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การคุ้มครองดูแลรักษาปุาและต้นน้ า การปูองกัน
ตลิ่งพังในเขตเทศบาลต าบลกกตูม 

-ปลัดเทศบาล 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายปกครอง 
-หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
-หัวหน้าฝุายบริหารงาน
คลัง 
-ผอ.กองช่าง 
-นักทรัพยากรบุคคล 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-จพง.ปูองกันฯ 
-จพง.ธุรการ/ผช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

-ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและต่อยอดให้เป็น
จุดเด่นของท้องถิ่นสืบไป  

-ปลัดเทศบาล 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายปกครอง 
-หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
-นักวิชาการศึกษา/ผช. 
-นักพัฒนาชุมชน 
 

 
๖.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่เทศบาลต าบลจะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก    
 ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 ๓.  ด้านการเงิน  และการคลัง และการจัดเก็บรายได้ 
 ๔.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๕.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่  ของประชาชน 
 ภารกิจรอง 
 ๑.  การรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๓.  การสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
   เทศบาลต าบลกกตูมได้ก าหนดวิสัยทัศน์องค์กร คือ “กกตูมน่าอยู่ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี  

ธรรมาภิบาลดีเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณธรรมน าพาประสิทธิภาพสู่องค์กร”นั้นได้น ากระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( พ.ศ. 25๖4 – 2566 ) ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละ
สภาพแวดล้อมและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ สภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็น 
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           1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
               1.1 จุดแข็ง ( Strengths ) 
                      1.1.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านอ่ืน ๆ 
                      1.1.2 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาด้านจิตส านึก คุณธรรม  
                               และจริยธรรม 
                      1.1.3 การจัดระบบการท างานของหน่วยงาน เป็นระบบและเป็นไปตามข้ันตอน 
                               ของทางราชการ 
                1.2 จุดอ่อน ( Weakness )  

              1.2.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่องบประมาณที่จะน าไปพัฒนาต าบลกกตูม จึงไม่ค่อย 
                       ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานที่ทันสมัย 
                       เท่าท่ีควร ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
              1.2.2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร และการจ้างงาน 
   2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
       2.1 โอกาส ( Opportunities )       
             2.1.1 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในแต่ละองค์กร 
       2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค ( Threats ) 
             2.2.1 ประชาชนในต าบลกกตูม มีอาชีพที่แตกต่างกันจึงเป็นการยากที่จะก าหนดต าแหน่ง 
                      พนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับความต้องการและการประกอบอาชีพของ 
                      ประชาชน 
            

๗.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

 เทศบาลต าบลกกตูม ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  ส านักปลัด 
กองคลัง  กองช่าง  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น  74 
อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลกกตูมมีภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่
เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ กองช่าง มีภารกิจด้านสาธารณูปโภค ส ารวจเขียนแบบประมาณการ
โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบล งานซ่อมแซมบ ารุงดูแลรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะภายในต าบล 
งานไฟฟูาระบบประปาภายในต าบล เพิ่มมากข้ึน ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่ง นายช่างไฟฟูา 
(ปง./ชง.) จ านวน 1 ต าแหน่ง  และมีภารกิจกองคลัง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กองคลังได้
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในงานราชการซึ่งยังไม่มีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   จึงมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)  จ านวน 1 ต าแหน่ง ท า
หน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง และดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์เบื้องต้นแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆน้อย ๆ 
ในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  และส านักปลัดมีภารกิจงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าผักกูด ปัจจุบันมีจ านวนเด็กปฐมวัย  50 คน มีพนักงานครูเทศบาล 
จ านวน 1 ต าแหน่ง และมีพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จ านวน  1 ต าแหน่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับ
จ านวนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก  10:1 คน  จึงท าให้มีจ านวนครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านค าผักกูด ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน 
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ของส่วนราชการ ส านักปลัด  กองคลัง  และกองช่าง ของเทศบาลต าบลกกตูมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
๘.  โครงสร้างก าหนดส่วนราชการ  
 ๘.๑  โครงสร้าง 
         เทศบาลต าบลกกตูมเป็นเทศบาลขนาดกลางจึงปรับโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกกตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คล่องตัว เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชน โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่   หมายเหตุ 
1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-งานสารบรรณ งานธุรการ จัดท าค าสั่งประกาศ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานฟ้ืนฟู 
1.1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
1.1.3 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานบัญญัติและระเบียบ 
1.1.4 งานกิจการสภา 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
1.1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- สนับสนุนงานศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
- สารบรรณ ธุรการ จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
- เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- ตรวจสอบภายใน 
- งานเลขานุการ  งานรัฐพิธี  
1.1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นโยบายและแผน 
- จัดท างบประมาณ 
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
1.1.3 งานนิติการ  
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณ 
  ประจ าปี 
- นิติกรรมสัญญา  
1.1.4  งานการเจ้าหน้าที ่
- งานบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาบุคลากร 
1.1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
- วิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร 
- เทคโนโลยีทางการเกษตร 
- สนับสนุนงานศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
1.2 ฝ่ายปกครอง 
1.2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- รักษาความสงบ ฟ้ืนฟู 
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1.2 ฝ่ายปกครอง 
1.2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานฟ้ืนฟู 
1.2.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
1.2.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนิน 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
2.1.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
2.1.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้งานควบคุมกิจการค้าค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

1.2.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ข้อมูล ประสานกิจกรรม 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- วิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ติดตามและประเมินผล 
1.2.3 งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
- สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผู้พิการ 
- สวัสดิการเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ฝึกอบรมอาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
2.1.1 งานการเงินและบัญชี 
- การเงิน การบัญชี 
- รับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน 
- ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งบการเงินและงบทดลอง 
- แสดงฐานะทางการเงิน 
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- พัสดุ ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
2.1.3 งานพัฒนารายได้ 
- ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- พัฒนารายได้ 
- ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.1.4 งานธุรการ 
- สารบรรณ  ธุรการ  จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
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     โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.1.4 งานพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
3.1 ฝ่ายการโยธา 
3.1.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
3.1.4 งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
3.1.5 งานธุรการ 
- งานสารบรรณ  งานธุรการ  จัดท าค าสั่ง
ประกาศ 
 

3. กองช่าง 
3.1 ฝ่ายการโยธา 
3.1.1 งานสาธารณูปโภค  
- ประสานกิจการประปา 
- ไฟฟูาสาธารณะ รางระบายน้ า 
- ควบคุมดูการจัดสถานที่ 
- ก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร 
- ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟูา 
- สวนสาธารณะ   
3.1.2 งานธุรการ  
- สารบรรณ  ธุรการ  จัดท าค าสั่ง ประกาศ  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
- ควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
- สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- ปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและ
มลภาวะ 
4.1.2 งานรักษาความสะอาด 
- กวาดล้างท าความสะอาด 
- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- ขนถ่ายขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
4.1.3  งานวางแผนสาธารณสุข 
- จัดท าแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุข
ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารสุขของท้องถิ่น 
- งานข้อมูล ข่าวสาร จัดท าและสนับสนุน
ระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
- ประเมิลผลทางด้านสาธารณสุข  
4.1.4 งานธุรการ 
- สารบรรณ  จัดท าประกาศ ค าสั่ง 
- ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ  
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 8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
  ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป  
  ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง  

การโอน การลาออฯ  
3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนใน
องค์การ 
 แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 

1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆหรือไม่ 
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

ด าเนินการแทน  
5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว 

หรือไม่ 
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 

และงานอนาคต 
9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
10.สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2  

ประการ 
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ 

หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงาน
ในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้
ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะม ี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 
2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจ
น ามาค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสาร
บรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ  

     2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
     2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณ

โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
     จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เทศบาลต าบลกกตูม ได้วิเคราะห์การ
ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี (พ.ศ.2564- 2566) ซึ่งเป็น
ตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวน 
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เท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566)  ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยปัจจุบันมี  ปลัดเทศบาลต าบลกกตูม (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานเทศบาล   9    อัตรา  
1.2 พนักงานครูเทศบาล    7    อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 14  อัตรา 
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป  10   อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานเทศบาล    4   อัตรา 
2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ   7   อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานเทศบาล  2     อัตรา 
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 6     อัตรา 

       4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           4.1 พนักงานเทศบาล  3     อัตรา 
            4.2 พนักงานจ้างทั่วไป            2     อัตรา  
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

  เทศบาลต าบลกกตูม ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบ
ของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลกกตูม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0  ดังนั้น เทศบาลต าบลกกตูม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น 
ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัสสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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  ทั้งวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการก็ได้ เช่น  การปฐมนิเทศ  
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
๑. หลักการ 
           บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด 

๒. วิสัยทัศน์ 
           ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ีภายในปี พ.ศ. ๒๕๖6 

๓. พันธกิจ 
           เสริมสร้างพัฒนาผู้น า และข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการ
บริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๔. เป้าประสงค์ 
  ๔.๑ เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาส 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  ๔.๒ เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และจิตส านึกในสิทธิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้สามารถดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

๕. ตัวช้ีวัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย * 
  ๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  ๕.๒ ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖6 เทียบกับปี ๒563 
  ๕.๓ ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น มากกว่า
ร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
  ๕.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
  ๕.๕ ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์หลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวน
ประชากรที่สุ่มทดสอบ 
 ๕.๖ ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ ๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
* หมายเหตุ : ระดับเปูาหมายเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนดในตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นํา และองค์การ 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
 - กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 - กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
 - กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ในรูปแบบต่าง ๆ  
 - กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 - กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
 - กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร 
             ด้านธรรมาภิบาล  
 - กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น  
 - กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
             และสู่มาตรฐานสากล  
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย  
             โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 - กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 - กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 - กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ 
             ที่เก่ียวข้อง  
 - กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์ 
             การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบคุลากร 

1. หลักสตูรความรู้ทั่วไปในการปฏิบตังิาน 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ หน่วยด าเนนิการ 
๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุใหม่ บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุใหม่   

 จ านวน ๑ - 4 ราย 
ปีงบประมาณท่ีบรรจุใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 

2. หลักสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิการ หน่วยด าเนนิการ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕66 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

    8 
9 

10 
๑1 
๑2 
13 
14 
15 
๑6 
๑7 
๑8 

 
19       
20   
21  
22                       

หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล 
หลักสูตรหัวหน้าส านักงานปลัดและหัวหน้าฝุาย 
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตร จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลังและหัวหน้าฝุาย 
หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่างและหัวหน้าฝุาย 
หลักสูตรนายช่างโยธา 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และหัวหน้าฝุาย 
หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข       
หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข         
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ   
หลักสูตรนายช่างไฟฟูา                                                               

นักบริหารงานเทศบาล จ านวน 1 ราย 
นักบริหารงานท่ัวไป จ านวน ๔ ราย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ ราย 
นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  ๑ ราย 
นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  ราย 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ ราย 
นักบริหารงานการคลัง จ านวน  ๒  ราย 
นักวิชาการพัสดุ จ านวน ๑ ราย 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน ๑ ราย 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 ราย 
นักบริหารงานช่าง จ านวน ๒ ราย   
นายช่างโยธา  ๑ราย 
นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 ราย 
นักจัดการงานท่ัวไป  จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ ราย 
ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๗ ราย 
นักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 2  ราย  
 
นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  1  ราย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  ราย 
นายช่างไฟฟูา   จ านวน  1  ราย                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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3. หลักสูตรการบรหิาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

หน่วยด าเนนิการ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕66 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

6 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
หลักสูตรรองนายกนายกเทศมนตรี 
หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 
หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี 
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 
 
หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกนายกเทศมนตรี 
รองนายกนายกเทศมนตรี  ๒ ราย 
เลขานุการสภาเทศบาล  1  ราย 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ราย 
ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล  
จ านวน 2 ราย 
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  1๒   ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดมุกดาหาร 

 
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏบิตัิงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

หน่วยด าเนนิการ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕66 

๑ 
๒ 
 
 

๓ 
๔ 
๕ 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ บริหาร 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 
 
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
หลักสูตรการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี/ปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน 
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้าง  จ านวน  60  ราย 
 
พนักงานเทศบาล จ านวน ๒ ราย 
บุคลากร จ านวน  ๑ ราย 
นายช่างโยธา จ านวน ๑ ราย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง            
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

 
 
 

๑. หลักสตูรการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

หน่วยด าเนนิการ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง  จ านวน  60  
ราย 

 
 

 
 

 
 

                   เทศบาลต าบลกกตูม 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

                                             ประกาศเทศบาลต าบลกกตูม 
เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

        เทศบาลต าบลกกตูม 
---------------------------- 

 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
 ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  
 ๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 เทศบาลต าบลกกตูม ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 9 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น “มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกกตูม” เพ่ือยึดถือ 
เป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
                     

(นายนิยม  ชาวเขา) 
 นายกเทศมนตรีต าบลกกตูม 
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การจัดองค์การเรียนรู้ของเทศบาลต าบลกกตมู 
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
  การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การ
จัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการ
ในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วน
ราชการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพ้ืนฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

2. การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชับมากข้ึน เพ่ือเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน 

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์การต้องด าเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (๒) การจัดการ
ความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน (๓) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาประมวลเข้าระบบ
สารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

  ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
  แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ ๑ การส่งเสริมจิตส านึกและพฤติกรม การ
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

1. แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลกกตูม 
2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลกกตูม 
3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกกตูม 
4. เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. 
5. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าท่ีรู้ 
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แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 
4. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 

 

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร 
 

1.1 ประกาศนโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลกกตูม 
1.2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) 
1.3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. คู่มือจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ ๖ 
3. คู่มือการเดินทางไปราชการ 
4. หลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ. 2558 
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