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เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

คานา
การจั ดท าแผนอั ตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในครั้ง นี้ข อง
เทศบาลต าบลห้ ว ยกระบอก อ าเภอบ้ า นโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลงวันที่
๒๒ พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ และแก้ ไขเพิ่ มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตาบลห้วยกระบอก จึง ดาเนินการจัดท าแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก โดยคานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ปริมาณงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคล เพื่อให้สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของเทศบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ตาแหน่งให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพงานปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ต่อไป

เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยแผน อั ต ราก า ลั ง ๓ ปี ของเท ศบาลต า บลห้ ว ยก ระบอกป ระจ าปี ง บประมา ณ
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จะครบกาหนดระยะเวลาในการใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ โดยเทศบาลจะต้อ งดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือกาหนดอัตรากาลังพนักงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ภารกิจ ของเทศบาลในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง
กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลโดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบ ในการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
กาหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ ๓) กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนอัต รากาลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างที่
กาหนดใน หมวด ๓ ข้อ ๑๒ การกาหนดจานวนและตาแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล
ให้เ ทศบาลจัดท าเป็นแผนอั ตราก าลัง ของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่ง
พนักงานจ้างเทศบาล แล้วเสนอให้คณะกรรมการ(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบโดยให้จัดทาและกาหนดไว้ใน
แผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลห้วยกระบอกจึงได้จัดทา แผนอัตรากาลัง ๓
ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น

-๒-

๒. วัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเพื่อให้การบริห ารงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ของเทศบาลต าบลห้ ว ยกระบอก ซึ่ ง นายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยกระบอก เป็นประธานคณะทางาน ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ
และมีพนักงานเทศบาล ๑ คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม ในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลห้ ว ยกระบอก
ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและ
สภาพปัญหาในพื้นที่
ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต

-๓๓.๒ การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนด
ตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดต าแหน่ ง และการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด และ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมี
การพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการจริ ง ( Work process) ในอดี ต เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณงานต่ อ บุ ค คลจริ ง
โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้
อัตรา
กาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ใน
กรณี ข องภาคราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จึ ง ท าได้ เ พี ย งเป็ น ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
( Relative
Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน
นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจ ารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ที่
ปฏิบัติว่ามี ความสอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่นก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย
๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลัง
ที่ต้องใช้
สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่าหากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/
เกลี่ยอัตรากาลังใหม่เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การทางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด

-๔๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา
อย่างน้อยใน
๓ ประเด็นดังนี้
๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ
สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้
เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะ
มีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตราก าลัง เป็นส าคัญ แต่มี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจ ารณากาหนด
กรอบ
อัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนด
กรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการโดยไม่ ได้เ พิ่มจ านวนตาแหน่ง ของส่วนราชการเลย โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลัง
ที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วน
ราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น

-5- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง ( Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถ
นาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Process
Reengineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลห้วยกระบอกเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ ๐.๙๑ ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จานวน ๑,๗๔๘ คน ผู้ มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑,๓๕๑ คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์ ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตาบลห้วยกระบอกเป็นท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
รวม ๓ จังหวัด ได้แก่
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลกรับใหญ่ อาเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลสนามแย้ อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
- การคมนาคมมีถนนสายสาคัญ ได้แก่ ถนนทางหลวงสายห้วยกระบอก–ลูกแก (จังหวัดกาญจนบุรี )
สายห้วยกระบอก – กาแพงแสน (จังหวัดนครปฐม)
- สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีความคล่องตัวอาจติดขัดบ้างในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน
๔.๑ สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้า
- ปัญหาการคมนาคม เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ชารุดเสียหาย
ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
- ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการส่องสว่างการคมนาคมในเวลากลางคืน
- ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะมีจานวนน้อยมากไม่เพียงพอกับการใช้บริการของราษฎร
- ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรการเลี้ยงสัตว์

-๖๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพอื่น และขาดแคลนเงินทุน
- ประชาชนมีรายได้น้อยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาด้านการเกษตรกรรม
ต้องซื้อปุ๋ย/อาหารสัตว์ในราคาแพงทาให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินและความยากจนปัญหาการมีรายได้น้อยไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ
เนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้าง และมีการจ้างบ้างหยุดบ้างตามฤดูกาล
- ขาดเงินลงทุน และแหล่งเงินทุนมีจานวนจากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ
๓. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- โรคติดต่อ เป็นโรคที่นาโดยแมลงและสัตว์ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น
- ปัญหาโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดัน
โลหิตสูงเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
- ปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์
- ปัญหาการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกาลังกาย และการใช้ชีวิตประจาวัน
ให้ถูกสุขลักษณะ
๔. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษาระดับการศึกษาของประชาชนมีการศึกษาที่น้อย
- การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย
- ปัญหาขาดการให้ความสนใจในการ รักษา สืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหาเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง สตรีหม้าย เป็นต้นไป
- ความเข้มแข็งของชุมชน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวที
ประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็น
๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาด้านปูองกัน บาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์
๗. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
- ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชน
- ปัญหาขาดความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆ
- การจัดเก็บภาษีไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

-๗๔.๒ ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้า
- ซ่อมถนนลูกรังชารุด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- ขยายเขตไฟฟูา
- ติดตั้งและซ่อมแซ่มไฟฟูาสาธารณะ
- สนับสนุนการขยายเขตโทรศัพท์บ้านทั่วถึง
- วางผังเมืองของเทศบาล
- สร้างขยายและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
- จัดหาภาชนะเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
- ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ขุดลอกคลองสาธารณะ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
- สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน
- สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้เกษตรพอเพียง
- สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน
- สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- ส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อรองรับสินค้าเกษตร และแทรกแซงราคาพืชผล
ทางการเกษตร
- จัดตั้งกองทุนประจาหมูบ่ ้าน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริม
- จัดอบรมความรูเ้ กี่ยวกับสมัครงาน และการเตรียมตัวเข้าทางานเกี่ยวกับผูส้ นใจ
และผู้ว่างงาน
- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมการจัดฝึกอบรมการบริหารการท่องเที่ยว
๓. ด้านสาธารณสุข
- หยอดวัคซีนปูองกันโรคโปลิโอให้แก่เด็กในพื้นที่
- สนับสนุนเครือ่ งมือกาจัดยุงลายและพ่นยากาจัดตามแหล่งชุมชน
- ช่วยรณรงค์ให้ความรู้การระบาดและการเผยแพร่โรคติดต่อ
- รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

-๘๔. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ปรับปรุงสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาภายในตาบล
- จัดหาอุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์เครื่องเล่น วัสดุและการสือ่ การเรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียน
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)และวัสดุการศึกษาให้ครบ
๕. ด้านสังคม
- ส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี คนชรา
- การอบรมเกี่ยวกับการโภชนาการ
- สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมประเพณีต่างๆ วันสาคัญของชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์ทุกประเภท
- จัดหาอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
- ส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
- รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดหารถบรรทุกขยะและภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
- การจัดทาสวนสาธารณะ
- การรณรงค์รักษาความสะอาดทีส่ าธารณะ และทีอ่ ยู่อาศัยในวันสาคัญ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาหมูบ่ ้าน เช่น เครื่องตัดหญ้า
๗. ด้านการเมือง การบริหาร
- การฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะเพิ่มขึ้น
- การจัดกิจกรรมเทศบาล เคลื่อนทีท่ ุกหมู่บ้านในการให้บริการประชาชน
- จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ
- การจัดกิจกรรมภาษีในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

-๙-

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
จานวนถนนที่ได้มาตรฐาน
จานวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนถนนที่เพิ่มขึ้น
จานวนที่ก่อสร้างหรือได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
- ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมกองช่าง
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
จานวนถนนที่ได้มาตรฐาน
จานวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนถนนที่เพิ่มขึ้น
จานวนที่ก่อสร้างหรือได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองช่าง
- กองประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การกีฬาและสาธารณสุข
เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การส่งเสริมด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

-๑๐-

แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน
๒. การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
๓. การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จานวนประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รบั การ
ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สานักปลัดเทศบาล
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ พัฒนาด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
การจัดการระบบขยะมูลฝอย
จานวนปริมาณขยะลดลง
การส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งน้าตามธรรมชาติ
จานวนแหล่งน้าที่ได้รบั การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน
การจัดการระบบขยะมูลฝอย
การส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งน้าตามธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน
การจัดการระบบขยะมูลฝอย
การส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งน้าตามธรรมชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนพื้นที่ที่ได้รบั การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น
มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
จานวนแหล่งน้าที่ได้รบั การพัฒนา

-๑๑ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจ พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว
เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้
ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนประชาชนมีทกั ษะในการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีงานทา
เพิ่มขึ้น
จานวนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ดาเนินการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการลงทุนของครัวเรือนให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
จานวนกิจกรรม/โครงการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สานักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
พันธกิจ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนประชาชนที่ได้รบั การศึกษาเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม

-๑๒กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและงานอื่นๆที่เป็นวัน
สาคัญของทางราชการ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองการศึกษา
- สานักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปูาประสงค์
เป้าประสงค์
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปัญหายาเสพติดลดลง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สานักปลัดเทศบาล
- กองการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จานวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
มีจานวนลดลง
ปัญหายาเสพติดลดลง

-๑๓-

การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
และในการประเมิ นแผนนั้นจะต้อ งดาเนินการประเมิ นคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
ตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวัน ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุท ธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
มีรายละเอียดดังนี้
๑. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

-๓๐ซึ่งการเปรียบเทียบอัตรากาลังเทศบาลตาบลห้วยกระบอกกับเทศบาลตาบลกรับใหญ่
ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลางเหมือนกันเทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีขนาดพื้นที่ จานวนประชากร จานวนหมู่บ้าน
ส่วนราชการ จานวนพนักงาน งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับ น้อยกว่าเทศบาลตาบลกรับใหญ่ ในส่วน
ด้านการบริหารงานของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ได้แบ่งการทางานเป็น ๖ กอง และมีการกระจายงาน ตาม
ตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานเทศบาลไปยังทุกกอง มีการใช้คนตรงตามงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย

๘. โครงสร้างการกาหนดสววนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เ กี่ยวข้องโดยมีการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักปลัดเทศบาล
ฝุายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานพัฒนาชุมชน
ฝุายปกครอง
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
- งานกิจการสภา
๒. กองคลัง
ฝุายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
ฝุายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
๑. สานักปลัดเทศบาล
ฝุายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- สอดคล้องกับ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่
- งานพัฒนาชุมชน
๒,๔,๕ และ ๖
ฝุายปกครอง
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
- งานกิจการสภา
๒. กองคลัง
- สอดคล้องกับ
ฝุายบริหารงานคลัง
ยุทธศาสตร์ที่
- งานการเงินและบัญชี
๔
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
และ ๕
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
ฝุายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

-๓๑โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๓. กองช่าง
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานจัดสถานที่และการไฟฟูา
สาธารณะ
ฝุายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบบาบัด
น้าเสีย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๓. กองช่าง
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานจัดสถานที่และการไฟฟูา
สาธารณะ
ฝุายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบบาบัด
น้าเสีย

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุายบริหารงานสาธารณสุข
ฝุายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ฝุายบริการสาธารณสุข
ฝุายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานสัตวแพทย์
๕. กองการศึกษา
ฝุายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร
ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

๕. กองการศึกษา
ฝุายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร
ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ
-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
และ ๕

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
และ ๓

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒,๕
และ ๖

-๓๒โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๖. กองการประปา
ฝุายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานเร่งรัดรายได้
- งานพัฒนารายได้
ฝุายผลิต
- งานผลิต
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
- งานซ่อมบารุง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๖. กองการประปา
ฝุายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานเร่งรัดรายได้
- งานพัฒนารายได้
ฝุายผลิต
- งานผลิต
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
- งานซ่อมบารุง

หมายเหตุ
-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

- ๑๔๑-

แผนภูมิโครงสร้ างส่ วนราชการและระดับตาแหน่ งของเทศบาลตาบลห้ วยกระบอก

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับต้ น)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้ าสานักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้ น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้ น)

ฝ่ ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานกิจการสภา

ฝ่ ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง

ฝ่ ายปกครอง
- งานธุรการ
- งานนิ ติการ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย

ฝ่ ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิ ชย์
- งานแผนที่ ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริ การข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่ าง
ผู้อานวยการกองช่ าง
(นักบริหารงานช่ าง ระดับต้ น)

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุ ข ระดับต้ น)

ฝ่ ายแบบแผนและก่ อสร้ าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปั ตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

ฝ่ ายบริหารงานสาธารณสุ ข
- งานสุ ขาภิบาลอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุ ข
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริ การสาธารณสุ ข

ฝ่ ายการโยธา
- งานสาธารณู ปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้ าสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบ
บาบัดน้ าเสี ย

ฝ่ ายบริการสาธารณสุ ข
- งานเผยแพร่ และฝึ กอบรม
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์

กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้ น)

ฝ่ ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่ งเสริ มคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสู ตร
ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานฝึ กและส่ งเสริ มอาชี พ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่ งเสริ มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

กองการประปา
ผู้อานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้ น)

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานเร่ งรัดรายได้
- งานพัฒนารายได้
ฝ่ ายผลิต
- งานผลิต
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า
- งานซ่อมบารุ ง

