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ค าน า 
 

 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ของ                 
เทศบาลต าบลห้ วยกระบอก  อ า เภอบ้ านโป่ ง  จั งห วัดราชบุ รี  เ ป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการ                   
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  โดยค านึงถึงภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ปริมาณงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร   งานบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของเทศบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพงานปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ต่อไป 
    

    
   

     
 

                                                                เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
                                                                อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบรุ ี

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี   

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   

 
 
 
   ด้ วยแผนอั ตร าก า ลั ง  ๓  ปี  ของ เทศบาลต าบลห้ วยก ระบอกประจ าปี ง บประมาณ                             
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จะครบก าหนดระยะเวลาในการใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ โดยเทศบาลจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือก าหนดอัตราก าลังพนักงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ภารกิจ  ของเทศบาลในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
    ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง 
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน  ที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนด 
   ๑.๒  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลโดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบ  ในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
   ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ ๓) ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี  โดยให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างที่
ก าหนดใน หมวด ๓ ข้อ ๑๒ การก าหนดจ านวนและต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล
ให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
พนักงานจ้างเทศบาล แล้วเสนอให้คณะกรรมการ(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบโดยให้จัดท าและก าหนดไว้ใน
แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 
   ๑.๔  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท า แผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หลักการและเหตผุล 
 



 
 

-๒- 
 

   

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 ๒.๑ เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม                  
๒.๒  เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 

โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี สามารถตรวจสอบการก าหนด 
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

๒.๕  เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน              ที่ไม่จ าเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

๒.๖  เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ 
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

    คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ซึ่งนายกเทศมนตรี              
ต าบลห้วยกระบอก เป็นประธานคณะท างาน ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ
และมีพนักงานเทศบาล ๑ คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลมุ ในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก                    
ตามกฎหมายจัดต้ังเทศบาล และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและ          สภาพปัญหาในพื้นที่
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต      
 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 

๓. กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓  ป ี
 



                                                            
                  

-๓- 
 

  ๓.๒  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนน้ีจะค านึงถึง 
   ๓.๓.๑  การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ัน
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
   ๓.๓.๒  การจัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมี
การพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง
เพื่อให้การท างานเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 
๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕               แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒  
  ๓.๔  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริ ง (Work process)  ในอดีต เพื่อ วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริ ง                   
โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้                 อัตรา
ก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถ่ินน้ันงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถ่ินนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ                        ( Relative 
Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน 
นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ที่
ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่นก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง           ที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่าหากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน                 การท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
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  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา            อย่างน้อยใน 
๓ ประเด็นดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ            สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมข้ึนทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้            เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะ
มีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน         ทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนด             กรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนด
กรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นน้ีก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการโดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วน
ราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น  
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  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง ( Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถ         น าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Process                   Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 
 
 
 

    เทศบาลต าบลห้วยกระบอกเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ ๐.๙๑ ตารางกิโลเมตร มีประชากร  
จ านวน ๑,๗๔๘ คน  ผู้ มีสิทธ์ิเลือกตั้ง ๑,๓๕๑ คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีนนับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์ ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเปน็ท้องถ่ินที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกลเ้คียง
รวม ๓  จังหวัด  ได้แก่  

ทิศเหนือ ติดต่อ   ต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต ้  ติดต่อ   ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโปุง       จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อ   ต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก ติดต่อ   ต าบลสนามแย้  อ าเภอท่ามะกา        จังหวัดกาญจนบุรี 

              - การคมนาคมมีถนนสายส าคัญ ได้แก่ ถนนทางหลวงสายห้วยกระบอก–ลูกแก (จังหวัดกาญจนบุรี) 
สายห้วยกระบอก – ก าแพงแสน (จังหวัดนครปฐม)   

  - สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีความคล่องตัวอาจติดขัดบ้างในช่วงช่ัวโมง
เร่งด่วน 

๔.๑  สภาพปัญหา 
 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้ า 
 -  ปัญหาการคมนาคม เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ช ารุดเสียหาย  
      ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  

-  ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการส่องสว่างการคมนาคมในเวลากลางคืน 
   -  ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะมีจ านวนน้อยมากไม่เพียงพอกับการใช้บริการของราษฎร 
        -  ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 

   

 

 

๔. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
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 ๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  -  ปัญหาขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบ 
      อาชีพอื่น และขาดแคลนเงินทุน 

-  ประชาชนมีรายได้น้อยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาด้านการเกษตรกรรม 
       ต้องซื้อปุ๋ย/อาหารสัตว์ในราคาแพงท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิด 
      ปัญหาหนี้สินและความยากจนปัญหาการมีรายได้น้อยไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ   
               เนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้าง และมีการจ้างบ้างหยุดบ้างตามฤดูกาล 
   -  ขาดเงินลงทุน และแหล่งเงินทุนมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ 

  ๓.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
   -  โรคติดต่อ เป็นโรคที่น าโดยแมลงและสัตว์ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น 
   -  ปัญหาโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดัน 
        โลหิตสูงเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
   -  ปัญหาผู้ติดเช้ือเอดส์ 
   -  ปัญหาการดูแลสุขภาพตนเอง การออกก าลังกาย และการใช้ชีวิตประจ าวัน 
        ให้ถูกสุขลักษณะ 

  ๔.   ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ด้านการศึกษาระดับการศึกษาของประชาชนมีการศึกษาที่น้อย 
   -  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย 
   - ปัญหาขาดการให้ความสนใจในการ รักษา สืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรม 
   

      ๕.  ปัญหาด้านสังคม 
  -  ปัญหาเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม เช่น คนพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง สตรีหม้าย เป็นต้นไป 
  -  ความเข้มแข็งของชุมชน ในการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวที 
    ประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็น 
 
     ๖.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
  -  ปัญหาด้านปูองกัน บ าบัดฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  ปัญหาการบกุรุกและถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 
     ๗.  ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
  -  ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชน  
  -  ปัญหาขาดความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆ 
  -  การจัดเก็บภาษีไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

-๗- 
 

๔.๒  ความต้องการของประชาชน 
 

   ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้ า 
   -  ซ่อมถนนลูกรังช ารุด  

  -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
     -  ขยายเขตไฟฟูา 
          -  ติดตั้งและซ่อมแซ่มไฟฟูาสาธารณะ 
     -  สนับสนุนการขยายเขตโทรศัพท์บ้านทั่วถึง 
     -  วางผังเมืองของเทศบาล 
     -  สร้างขยายและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
     -  จัดหาภาชนะเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
     -  ขุดเจาะบ่อบาดาล  
     -  ขุดลอกคลองสาธารณะ 
   ๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
    -  สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน 
     -  สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้เกษตรพอเพียง 
    -  สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน 
     -  สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    -  ส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อรองรับสินค้าเกษตร และแทรกแซงราคาพืชผล 
           ทางการเกษตร 
   -  จัดต้ังกองทุนประจ าหมูบ่้าน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสรมิ 
   -  จัดอบรมความรูเ้กี่ยวกับสมัครงาน และการเตรียมตัวเข้าท างานเกี่ยวกบัผูส้นใจ 
          และผู้ว่างงาน 
   -  ปรับปรงุแหล่งทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมการ 
     ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ พร้อมการจัดฝึกอบรมการบรหิารการท่องเที่ยว 
  ๓.  ด้านสาธารณสุข 
   -  หยอดวัคซีนปูองกันโรคโปลิโอให้แก่เด็กในพื้นที่ 
   -  สนับสนนุเครือ่งมือก าจัดยุงลายและพ่นยาก าจัดตามแหลง่ชุมชน 
     -  ช่วยรณรงค์ให้ความรู้การระบาดและการเผยแพร่โรคติดต่อ 
   -  รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 
 

๔.  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ปรบัปรุงสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -  ก่อสร้างและปรบัปรุงสนามกีฬาภายในต าบล 
   - จัดหาอุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์เครื่องเล่น วัสดุและการสือ่การเรียนการสอน 
   ให้แก่โรงเรียน  
   -  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)และวัสดุการศึกษาให้ครบ 
 

  ๕.   ด้านสังคม 
   -  ส่งเสรมิสุขภาพเดก็ สตรี คนชรา 
   -  การอบรมเกี่ยวกับการโภชนาการ 
     -  สร้างที่อ่านหนงัสอืพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน 
   -  สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมประเพณีต่างๆ วันส าคัญของชาติและ 
        ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   -  สนับสนนุกิจกรรมสงเคราะหท์ุกประเภท 
   -  จัดหาอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย 
   -  ส่งเสรมิความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรบั 
    -  รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
  ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  การจัดหารถบรรทุกขยะและภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
   -  การจัดท าสวนสาธารณะ 
   -  การรณรงค์รักษาความสะอาดทีส่าธารณะ และทีอ่ยู่อาศัยในวันส าคัญ 
   -  การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาหมูบ่้าน เช่น เครื่องตัดหญ้า 
 

  ๗.  ด้านการเมือง การบริหาร 
   -  การฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถและ 

   ทักษะเพิ่มข้ึน 
   -  การจัดกจิกรรมเทศบาล เคลื่อนทีทุ่กหมู่บ้านในการใหบ้รกิารประชาชน 
   -  จัดท าปูายประชาสมัพันธ์ วารสาร แผ่นพับ 
   -  การจัดกิจกรรมภาษีในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑     การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

พันธกิจ   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เปูาประสงค์   

   
แนวทางการพฒันา 

- ก่อสร้างปรับปรงุเส้นทางคมนาคมกองช่าง   
- ก่อสร้าง/ปรับปรงุสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน จ านวนถนนที่เพิ่มข้ึน 
จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มาตรฐานเพิ่มข้ึน จ านวนที่ก่อสร้างหรือได้รับการปรบัปรุงเพิ่มข้ึน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กองช่าง   
- กองประปา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การกีฬาและสาธารณสุข 
เปูาประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
การสง่เสรมิด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
การสง่เสรมิและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
การสง่เสรมิพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 

แนวทางการพฒันา 
- การสง่เสรมิด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน 
- การสง่เสรมิและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
- การสง่เสรมิพัฒนาด้านสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน จ านวนถนนที่เพิ่มข้ึน 
จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มาตรฐานเพิ่มข้ึน จ านวนที่ก่อสร้างหรือได้รับการปรบัปรุงเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน 
 



 
 
 

-๑๐- 
 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
๑. การสง่เสรมิด้านพัฒนาสวัสดิการชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒. การสง่เสรมิและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จ านวนประชาชนมสีุขภาพที่ดีและได้รบัการ 
๓. การสง่เสรมิพัฒนาด้านสาธารณสุข ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพ 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
              และสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ   พัฒนาด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ส่งเสริมใหม้ีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
การจัดการระบบขยะมลูฝอย จ านวนปรมิาณขยะลดลง 
การสง่เสรมิการปรบัปรุงแหลง่น้ าตามธรรมชาติ จ านวนแหลง่น้ าที่ได้รบัการพฒันา 
 

แนวทางการพฒันา 
- ส่งเสริมใหม้ีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน 
- การจัดการระบบขยะมลูฝอย 

- การสง่เสรมิการปรบัปรุงแหลง่น้ าตามธรรมชาติ  

 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมใหม้ีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกปุาชุมชน จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์

เพิ่มข้ึน 
การจัดการระบบขยะมลูฝอย มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
การสง่เสรมิการปรบัปรุงแหลง่น้ าตามธรรมชาติ จ านวนแหลง่น้ าที่ได้รบัการพฒันา 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๑- 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน  
                     พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 

พันธกิจ  พัฒนาสง่เสรมิเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว 
เปูาประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เศรษฐกจิ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ 

จ านวนประชาชนมีทกัษะในการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 

ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมสี่วนร่วมในการสบืสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว 

จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีงานท า
เพิ่มข้ึน 

 จ านวนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ด าเนินการ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพฒันาอาชีพ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการลงทุนของครัวเรือนให้มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

การสง่เสรมิการท่องเที่ยว จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 
  
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ          ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เปูาประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมสี่วนร่วมในการสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  

จ านวนประชาชนที่ได้รบัการศึกษาเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและอนุรกัษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๒- 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมพฒันาด้านการศึกษา  จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
ส่งเสริมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและงานอื่นๆที่เป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

- กองการศึกษา 
- ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                  

พันธกิจ     การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปอูงกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

เปูาประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ  

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
ปัญหายาเสพติดลดลง 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  

มีจ านวนลดลง 
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง 
 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

 

 
 
 

     การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖          ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 
และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์        การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
 
   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
มีรายละเอียดดังนี้  
    ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เ พ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ คะแนน  
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิตามและประเมินผล 



 

-๓๐- 
 

ซึ่งการเปรียบเทียบอัตราก าลังเทศบาลต าบลห้วยกระบอกกับเทศบาลต าบลกรับใหญ่     
ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลางเหมือนกันเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีขนาดพื้นที่ จ านวนประชากร จ านวนหมู่บ้าน   
ส่วนราชการ จ านวนพนักงาน งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับ น้อยกว่าเทศบาลต าบลกรับใหญ่  ในส่วน
ด้านการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ได้แบ่งการท างานเป็น ๖ กอง และมีการกระจายงาน  ตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานเทศบาลไปยังทุกกอง มีการใช้คนตรงตามงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 
 

 

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 8.1  โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
๑. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายอ านวยการ 
    -  งานการเจ้าหน้าที ่ 
    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    -  งานพัฒนาชุมชน 
ฝุายปกครอง 
    - งานธุรการ   
    - งานนิติการ 
    - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
    - งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
    - งานกิจการสภา 
๒. กองคลัง 
ฝุายบริหารงานคลงั 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
    - งานระเบียบการคลงั 
    - งานสถิติการคลงั 
ฝุายพัฒนารายได้ 
   -  งานพัฒนารายได ้
   -  งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
   -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
   -  งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายอ านวยการ 
    -  งานการเจ้าหน้าที ่ 
    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    -  งานพัฒนาชุมชน 
ฝุายปกครอง 
    - งานธุรการ   
    - งานนิติการ 
    - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
    - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
    - งานกิจการสภา 
๒. กองคลัง 
ฝุายบริหารงานคลงั 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
    - งานระเบียบการคลงั 
    - งานสถิติการคลงั 
ฝุายพัฒนารายได้ 
 -  งานพัฒนารายได ้
 -  งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
 -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
 -  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 
 

 
 
- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 
๒,๔,๕ และ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 

๔ 
และ ๕  

 

๘. โครงสร้างการก าหนดสววนราชการ 
 



-๓๑- 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
๓. กองช่าง 
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานผังเมือง 
    -  งานจัดสถานที่และการไฟฟูา
สาธารณะ 
ฝุายการโยธา    
    -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานสวนสาธารณะ 
    -  งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัด 
น้ าเสีย 
 

  ๔. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 
   - งานวางแผนสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
ฝุายบริการสาธารณสุข 
   -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -  งานสัตวแพทย ์
 
๕. กองการศึกษา 
ฝุายบริหารการศึกษา 
   -  งานการเจ้าหน้าที ่
   -  งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัต ิ
   -  งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร 
ฝุายสง่เสรมิการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 
  -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

๓. กองช่าง 
ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานผังเมือง 
   -  งานจัดสถานที่และการไฟฟูา
สาธารณะ 
 ฝุายการโยธา    
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานสวนสาธารณะ 
   -  งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัด 
น้ าเสีย    
 

    ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 
   - งานวางแผนสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
ฝุายบริการสาธารณสุข 
   -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -  งานสัตวแพทย ์

 
 

๕. กองการศึกษา 
ฝุายบริหารการศึกษา 
   -  งานการเจ้าหน้าที ่
   -  งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัต ิ
   -  งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร 
ฝุายสง่เสรมิการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 
  -  งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

และ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

และ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒,๕ 

และ ๖ 



-๓๒- 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
๖. กองการประปา 
ฝุายการเงินและบญัชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานเร่งรัดรายได้ 
-  งานพัฒนารายได้ 
ฝุายผลิต 
-  งานผลิต 
-  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
-  งานซ่อมบ ารุง 

๖. กองการประปา 
ฝุายการเงินและบญัชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานเร่งรัดรายได้ 
-  งานพัฒนารายได้ 
ฝุายผลิต 
-  งานผลิต 
-  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
-  งานซ่อมบ ารุง 

 
 

-สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔๑- 

                                           แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 
 

 

 

 

 

 

ส านักปลดัเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลดั 

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 

 กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานคลงั ระดับต้น) 

 กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

 กองการประปา 
ผู้อ านวยการกองการประปา 

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
-  งานการเจา้หนา้ท่ี  

-  งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

 -  งานพฒันาชุมชน 
-  งานกิจการสภา 
 

ฝ่ายปกครอง 
-  งานธุรการ   
-  งานนิติการ 
-  งานทะเบียนราษฎรและบตัร 
 -  งานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารภยั 
 

  

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 -  งานการเงินและบญัชี 

 -  งานพสัดุและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

 -  งานระเบียบการคลงั 
  -  งานสถิติการคลงั 
 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
-   งานพฒันารายได ้

 -   งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์
 -  งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

 -   งานบริการขอ้มูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

  

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
-  งานวิศวกรรม 

-  งานสถาปัตยกรรม 

-  งานผงัเมือง 
 -  งานธุรการ 
 

ฝ่ายการโยธา 
-  งานสาธารณูปโภค 

-  งานสวนสาธารณะ 
 -  งานจดัสถานท่ีและ 
การไฟฟ้าสาธารณะ 
 -  งานควบคุมและตรวจสอบ
บ าบดัน ้ าเสีย 
 

  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานสุขาภิบาลอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

- งานวางแผนสาธารณสุข 

- งานรักษาความสะอาด 

- งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

-  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

 -  งานส่งเสริมสุขภาพ 

-  งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

-  งานสัตวแ์พทย ์
 

  

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
-  งานการเจา้หนา้ท่ี 

-  งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวติั 

-  งานการศึกษาปฐมวยั 
-  งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม 

 - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 -  งานกีฬาและนนัทนาการ 
-  งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม 

   

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

-  งานการเงินและบญัชี 

-  งานเร่งรัดรายได ้

-  งานพฒันารายได ้
 

ฝ่ายผลิต 

-  งานผลิต 

-  งานวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
-  งานซ่อมบ ารุง 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 



 


