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ค ำน ำ 
 
 

  เทศบาลต าบลบ้านเป้าได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕
61-๒๕๖3  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน   มีการก าหนดต าแหน่ง การจัด
อัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๒ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558   ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)   
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ การใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม ทั งยังใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเป้าให้เหมาะสม 
  เทศบาลต าบลบ้านเป้า   จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง   ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งตั งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน  และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างด ี
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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง 

ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้ เทศบาล   จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
ก าหนด 
      ๑.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล   ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ เทศบาล    จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย
เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้ เทศบาล 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล   วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลบ้านเป้า  จึงได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
 

 
 
                  ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป้า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                  ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป้า  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่  ๑๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
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                   ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 

                   ๒.๔  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่ง
และการสรรหาแลเลือกต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 

                   ๒.๕  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านเป้า   ให้เหมาะสม 
 

                   ๒.๖  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป้า   มีการวางแผนอัตราก าลัง  การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนที่ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

๒.๗  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป้า   ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

๒.๘  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป้า   มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลบ้านเป้า    
 

 
เทศบาลต าบลบ้านเป้า  อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการจัดท าแผน

อัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านเป้า ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า เป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
เป้า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านเป้าเป็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จัดท า แผน
อัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3 โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลบ้านเป้า และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลบ้านเป้า บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายและการด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปัจจุบันบางส่วนไม่
ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
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  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยในส่วนนี้จะ
ค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอ่ืน ก็ไม่มี
ความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3.7 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี   ของเทศบาลต าบลบ้านเป้ามีความครบถ้วน  เทศบาล
ต าบลบ้านเป้า   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลบ้านเป้า   วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป้าว่ามีปัญหาความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   
    สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น 
 ด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
  1.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
   1.2  ปัญหาการคมนาคมไปยังที่สวนไร่นาสภาพถนนยังไม่ดี 
   1.3  ปัญหาด้านสาธารณูปโภค/บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร ยังประสบปัญหา 
                                      โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
   1.4  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
   1.5   ปัญหาไม่มีที่ระบายน้ าเสีย   น้ าท่วมขัง  ภายในหมู่บ้าน  
 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1  ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว   
   2.2  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าไม่คุ้มกับราคาต้นทุนในการผลิต 
   2.3  ปัญหาประชากรมีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ 
   2.4  ปัญหาขาดแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 
   2.5  ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   2.6  ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
   2.7  ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตร  
   2.8 การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมยังไม่มีระบบข้อมูลการเสียภาษีท่ีชัดเจนและขาดการ 
                                      ควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

3. ปัญหาด้านสังคม 
   3.1  ปัญหาเยาวชนจับกลุ่มม่ัวสุม , ว่างงาน 
   3.2  ปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
   3.3  ปัญหาความยากจน  
   3.4  ปัญหาผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลเอาใจใส่ 
 
 
 
 
 

๔.  สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน 
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4.  ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 

   4.1  ปัญหาขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
   4.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   4.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
   4.4  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์           
   

5.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า   
   5.1  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
   5.2  ปัญหาการขาดแคลนระบบประปาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
   5.3  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
   5.4  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
   5.5  ปัญหาการขาดแคลนภาชนะเก็บกักน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง  
 

6.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   6.1  ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า 
   6.2  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งข้อมูลประจ าต าบล 
   6.3   ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา 
   6.4  ปัญหาการไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อจบภาคบังคับ 
   

7.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
   7.3  ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 
   7.4  ปัญหาการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง    

7.5  ปัญหาการเกิดฝุ่นละอองท าให้เกิดมลพิษ 
   

8.  ปัญหาการบริหารและจัดการของเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
   8.1  ปัญหาด้านงบประมาณซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                           ของราษฎรในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
   

9.  ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
   9.1  ปัญหาสถานที่ส าคัญทางธรรมชาติขาดการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
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  ความต้องการของประชาชน 
  1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  ต้องการถนนมีสภาพที่ดีในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร 
   1.2  ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้มีสภาพที่ดี   
   1.3  ต้องการให้มีน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
   1.4  ต้องการให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน  
   1.5  ต้องการให้มีรางระบายน้ าทิ้งภายในหมู่บ้าน   
 

2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
   2.1  ต้องการให้จัดหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้หลังฤดูเก็บเก่ียว 
   2.2  ต้องการเงินทุนเพ่ือท าการเกษตรและใช้ประกอบอาชีพต่างๆ   
   2.3  ต้องการให้รัฐบาลมีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
   2.4  ต้องการฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
   2.5  ต้องการให้มีการฝึกอบรมแนะน าให้ความรู้ในด้านการเกษตรและการประกอบ 
                              อาชีพเสริม 
   2.6  ต้องการให้ทางราชการที่เก่ียวข้องออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน  
   

3. ความต้องการด้านสังคม 
   3.1  อยากเห็นเยาวชนเป็นคนดีของสังคมไม่จับกลุ่มม่ัวสุม  , มีงานท า 
   3.2  ต้องการให้ชุมชนปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิด 
   3.3  ต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   3.3  ต้องการมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   
   

4.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และการอนามัย 
   4.1  ต้องการได้รับความสะดวกในด้านการให้บริการสาธารณสุขภายในต าบล 
   4.2  ต้องการได้รับการคุ้มครองในการักษาพยาบาล  เช่นการรักษาฟรี 
   4.3  ต้องการให้ชุมชนปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรง 
   4.4  ต้องการให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่  สะอาดไม่มีขยะและปลอดมลพิษ 
   4.5 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  
   

5.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า   
   5.1  ต้องการให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน เช่น ขุกลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
                            ล าห้วย  ขุดสระเก็บน้ า  ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
   5.2  ต้องการให้มีการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ และมีการขยายเขตประปาให้ 
                            ทั่วถึง 
   5.3  ต้องการให้มีภารชนะส าหรับกักเก็บน้ าไว้ส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
 
 
 

๖ 



 

 

 

 
6.  ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

   6.1  ต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  
   6.2  ต้องการให้มีการแนะน าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและการประกอบ 
                             อาชีพต่างๆ  
   6.3   ต้องการให้มีการส่งเสริมในเรื่องทุนการศึกษา 
   6.4  ต้องการให้มีการแนะแนวการศึกษาหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 
   6.5  ต้องการให้มีการฟื้นฟู  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

7.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1  ต้องการให้มีการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   7.2  ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย 
   7.3  ต้องการให้มีการแนะน าให้ความรู้ในการปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรม 
   7.4  ต้องการให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี   
   

8.  ความต้องการด้านการบริหารและจัดการของเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
   8.1  ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป้าสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาความ 
                            เดือดรอ้นของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง 
   8.2  ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป้าจัดสรรงบประมาณเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
                            ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
 

9.  ความต้องการด้านอ่ืนๆ 
   9.1  ต้องการให้มีการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางธรรมชาติเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
                            ของต าบล 
   9.2  ต้องการให้มีการพัฒนาสถานที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสุขภาพส าหรับใช้เป็นสถานที่ 
                            พักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย  
 

 
 

  เทศบาลมีภารกิจและอ านาจหน้าที่โดยแบ่งอ านาจหน้าที่ออกเป็น ๗ ด้าน ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50  และมาตรา 51 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ดังนี้ 

 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า  (มาตรา  16(2)) 
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา  16(4)) 
(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
(4) การสาธารณูปการ (มาตรา  16(5)) 
(5) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา  51(8)) 
(6) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา (51(1)) 

๗ 

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 51(3)) 
(8) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51(7)) 
(9) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนไข้ (มาตรา  51(6)) 
(2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  50(4)) 
(3) การจัดการศึกษา  (มาตรา 16(9)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  

16(10)) 
(5) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  (มาตรา 51 (2)) 
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (มาตรา 16(22)) 
(7)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  (มาตรา 51(4)) 
(8)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา 16(13)) 
(9)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา (51(5)) 
(10) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา  50(7)) 

 (11) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ      
                       สาธารณอ่ืน ๆ (มาตรา 1(23)) 

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  (มาตรา 16(12)) 
(13) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14)) 
(14) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การจัดผังเมือง  (มาตรา 16(25)) 
(2) การส่ ง เสริ มประชาธิ ป ไตย  ความ เสมอภาค   และสิทธิ เ ส รี ภ าพของประชาชน  

 (มาตรา 16(15)) 
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  16(29)) 
(4) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  (มาตรา  50(5)) 
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน  (มาตรา 16 (30)) 
(6) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (มาตรา 50(1)) 

 5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

                     มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (มาตรา  16(1)) 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 16(16)) 
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา  16(8)) 
(4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  16(7)) 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  (มาตา 16(24)) 
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา  16(27)) 
(3) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  (มาตรา  16(18)) 

 5.6ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา  (มาตรา  16(9)) 
(2) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา 

50(8) และ  มาตรา 16(11)) 
(3) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา  (มาตรา 50(6)) 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT  analysis ) 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบมีคุณวุฒิและความรู้
ความเข้าใจ 
2. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และอัตราต าแหน่งมี
เพียงพอ 
3.  ผู้บริหารให้ความส าคัญ ต่อภารกิจด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและจัดสรรงบประมาณให้มาก
เป็นล าดับแรก 
5.  ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามตรวจสอบ 
6.  สาธารณูปโภคด้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์ในการ
อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต 

1.  การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะ 
ในฤดูฝน 
2.  ระบบข้อมูลไม่ชัดเจน เป็นผลให้การวางแผนการ
ตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้แต่ละปีมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาลระยะสั้นและระยะยาวหลายครั้ง 
3.  ก า รลงทุ นด้ าน โคร งสร้ า ง พ้ืนฐ านจะต้ อ ง ใช้
งบประมาณมาก แต่การจัดเก็บรายได้มีไม่มากพอ ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่เพ่ิมมากข้ึน 
4. น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

 

 

10 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1.  ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา
ในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 
3.  เทศบาลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
4.  เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและต าบล
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้
ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5.  เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น รดน้ า
ผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา   ฯลฯ 
 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุข ไม่ชัดเจน 
ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2.  ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริง
ในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. งบประมาณมีน้อย 
4. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตเทศบาล
มีความแตกต่างกันในเรื่องขนาดและทรัพยากร ท าให้
การพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกันเป็นไปด้วยความ
ล าบาก 
5. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็น
งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
7. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้
ครอบคลุม พ้ืนที่ทั้ งต าบลได้  เช่น  โรคเอดส์  โ รค
ไข้เลือดออก 
8.  ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 

 
 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. รัฐบาลก าหนดนโยบายเร่งด่วนการแก้ปัญหา
ยาเสพติด 
2. ผู้บริหารก าหนดนโยบายให้โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน 
 

1.งบประมาณที่ใช้ไม่เพียงพอ 
2.เทศบาลยังไม่มีความพร้อมในการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 
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4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนากลุ่ มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน   
ต าบลและอ าเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตร
และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3.  เทศบาลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
4. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการ
ฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้าน
ต่าง ๆ 
 
 

1. คุณภาพสินค้าขาดการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย 
2. ผู้สืบทอดงานฝีมือพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ไม่มาก 
3. เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน  พาณิชยกรรม 
4. มีปัญหาความยากจนในชุมชน 
5. การรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนใน
ต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
6.  การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ 
ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา
ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ ของ
ระบบการก าจัดขยะและระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
2. บุคลากรมีจ านวนน้อยและไม่มีความรู้ ประสบการณ์ 
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไม่ทันสมัย 
5. งบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ  
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6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
ด้านศาสนา ด้านศาสนา 
1. จังหวัด อ าเภอ ให้ความส าคัญการส่งเสริมการ 
ด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา 
2. มีการยกย่องเชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
ศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
3. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สั่งสมและสืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
4. มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ 
5. มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ 
6. มีการยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน  
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศาสนามีน้อย 
4. การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมการศาสนาท า
ได้ไม่เต็มที ่
 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. ขาดบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. เยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการสืบสาน อนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องถิ่น
ของตนเอง 
7. เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากสื่อต่างๆ 
8. ไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ในการเก็บรวบรวมเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. เทศบาลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. เทศบาลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. มีสถานที่กลางการรับซอง-เปิดซอง ประกวด
ราคา 
5. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
สร้างความโปร่งใส 

1. วัฒนธรรมและระบบอุปถัมภ์ในระบบสังคมก่อเกิด
หรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริต 
2. ระบบราชการยังขาดการตรวจสอบ และด าเนินการอย่าง
จริงจังกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
3. ขาดการสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนได้เข้ามามาส่วนในการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
4. การทุจริตเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งของภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคการเมือง โดยภาค
ราชการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
5.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครอง 
6.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและ
บริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
8. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลในเกณฑ์ต่ า 
 

  
 

 
 

 ภารกิจหลัก 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

ภารกิจรอง 
1. ด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
3. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น  

         ๔.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 

๖.  ภำรกิจหลักและภำรกิจรอง  ที่ เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ จะด ำเนินกำร 
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  เทศบาลต าบลบ้านเป้าก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๓  ส่วนราชการ  ได้แก่  

๑. ส านักปลัดเทศบาล   
๒. กองคลัง    
๓. กองช่าง 
ทั งนี   เทศบาลต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั งสิ น……๒3……อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน....๖...อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน...๔....อัตรา รวมต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากร
ทั งสิ น จ านวน...๓3....อัตรา     ดังนั น  เทศบาลต าบลบ้านเป้า จึงได้ศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนสภาพปัญหา  
ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นท่ีได้มากที่สุด  รวมทั งรองรับภารกิจต่าง ๆ 
ที่เพ่ิมขึ น  

 
 
 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  เทศบาลต าบลบ้านเป้ามีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  8.1   โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการโครงสร้างเทศบาลต าบลบ้านเป้ามีภารกิจด้านการ
บริหารงานภายในเทศบาล  จึงก าหนดต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลเป็นหัวหน้าพนักงานเทศบาล  ดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และงานบริหารงานบุคคลในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ดังนี้ 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 
หมายเหตุ 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
     นักบริหารงานเทศบาล 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
     นักบริหารงานท้องถิ่น 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองช่าง    

 
 
 
 
 

 
 

 

๗.  สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 

 

๘.  โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร 
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1.  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
  1.1  โครงสร้าง  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านเป้าจะก าหนดภารกิจด้านการ
บริหารงานใน ส านักปลัดเทศบาล  และให้มีฐานะเทียบเท่ากอง  โดยก าหนดต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไปขึ้น
เพ่ือให้เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป 

 
- งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
- งานนักพัฒนาชุมชน   
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทา            
    สาธารณภัย 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป 
 

- งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
- งานนักพัฒนาชุมชน   
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทา            
    สาธารณภัย 

 
 

 
  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ก าหนดภารกิจหน้าที่ในส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป้าโดยอยู่ในก ากับ
ดูแลของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  และก าหนดต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป้า ดังนั้นบุคลากรที่
ควรก าหนดได้แก่ 

1. หัวหน้าส านักปลัด       นักบริหารงานทั่วไป  อ านวยการ/ต้น (1) 
2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  นักบริหารงานทั่วไป  อ านวยการ/ต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
1. นักจัดการงานทั่วไป    ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

 
งานการเจ้าหน้าที่  

                             1. นักทรัพยากรบุคคล   ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
งานนโยบายและแผนงาน 

1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
  งานนิติกรรมสัญญา 

1. นิติกร  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
  
  งานส่งเสริมการเกษตร 
   1.  นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1)   



 

 

 

   
งานพัฒนาชุมชน   

   1.  นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
งานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

1. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
2. คร ู (๓) 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (๔) 

  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   1. ไม่ได้ก าหนด 

งานธุรการ 
1. เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (1) 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (1) 

                          - พนักงานจ้างทั่วไป  (1)   
2.  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
  2.1  โครงสร้างเทศบาลต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดภารกิจด้านการคลัง  จึงก าหนดต าแหน่งด้าน
การคลัง และส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นกองในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง

ใหม่ 
หมายเหตุ 

      2.  กองคลัง 
   -   งานการเงินและบัญชี 

-  งานพัฒนารายได ้
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 

     2. กองคลัง 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลบ้านเป้าก าหนดภารกิจด้านการคลังขึ้นเพ่ือรองรับภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านเป้าด้าน

การคลัง  ดังนั้น บุคลากรที่ก าหนดได้แก่ 
1.  ผู้อ านวยการกองคลัง              นักบริหารงานการคลัง  อ านวยการ/ต้น  (1) 
2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง        นักบริหารงานการคลัง  อ านวยการ/ต้น   (1) 

  งานการเงินและบัญชี 
            1.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 
  งานพัฒนารายได ้

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑)   
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  (๑)                                 

                   งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    1. นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (1) 

                         - พนักงานจ้างทั่วไป  (๒) 

๑6 



 

 

 

 
 
 3.  กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
  3.1   โครงสร้างเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดภารกิจด้านงานช่าง  จึงก าหนดต าแหน่งด้าน
งานช่างและส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นกองในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
   3.  กองช่าง 

  - งานสาธารณูปโภค 
      - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า 
       - งานผังเมือง 
       - ออกแบบและควบคุมอาคาร 
       - งานธุรการ 
 

  3. กองช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า 
- งานผังเมือง 

    - ออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานธุรการ 

 

 
 
 
 
 

 
  เทศบาลต าบลบ้านเป้าก าหนดภารกิจด้านงานช่างข้ึนเพื่อรองรับภารกิจของเทศบาลต าบล    
บ้านเป้าด้านงานช่าง  ดังนั้น บุคลากรที่ก าหนดได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง  อ านวยการ/ต้น (1) 
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา  นักบริหารงานช่าง  อ านวยการ/ต้น (1) 

    
                      งานก่อสร้างและออกแบบงานผังเมืองและควบคุมอาคาร 

1. นายช่างโยธา    ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   (1) 

- พนักงานจ้างทั่วไป  (๑) 
 

      
    

 
 
 
 
 
 

 
 

8.2.การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง ในไฟล์ Excel  
 

๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ในไฟล์ Excel  
 
โครงสร้างและการก าหนดต าแหน่งเทศบาลต าบลบ้านเป้ 

๑๙ 

๑7 



 

 

 

 
 
 

      ทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านเป้าเป็นอย่างยิ่ง  การที่จะ
ปฏิบัติงานให้มีความส าเร็จเกิดขึ น   และคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
โดยตรง 
  กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กร  จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติ
เริ่มต้น การคัดเลือก  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
บุคคลที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ
หน่วยงาน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านเป้า  จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
เพราะการที่จะด าเนินงานจะต้องเป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และมีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ภารกิจที่เกิดขึ นในหน่วยงาน 
  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเป้า จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  เพราะในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  จะต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  และการพัฒนาบุคลากร
จะต้องมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  คือจะต้องมีการพัฒนาทั งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในทุกสายงาน
ที่อยู่ในเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 
กำรพัฒนำผู้บริหำร 
 
  การที่จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือให้
สามารถน าพาหรือบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จลุล่วง  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือนโยบาย
ขององค์กรตามที่ก าหนดไว้นั น  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  จะต้องมีการก าหนดแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน 
  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหารขององค์กร
ระดับสูง  เพ่ือที่จะท าให้การบริหารงานขององค์กรสามรถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้จะต้อง
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และในแต่ละปีจะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลากรไว้อย่างชัดเจน  
เทศบาลต าบลบ้านเป้า ได้ก าหนดวิธีการแนวทางหรือแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้บริหารดังนี  
  ๑. การฝึกอบรม 
  ๒. การสัมมนา 
  ๓. การศึกษาดูงาน 
  ๑.  การฝึกอบรม  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร  ส าหรับ
ผู้บริหารที่อยู่ในระดับต่าง ๆ เริ่มตั งแต้ผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง 
 
  ๑.๑  บริหำรระดับต้น  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดวิชาการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร
ระดับต้น (หัวหน้ากอง)  ไว้เป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี  
                              ๑.๑.๑ หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ผู้รับการอบรมจะเป็นบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในหัวหน้าฝ่ายในสายงานต่าง ๆ คือ 
   ๑.๑.๒  หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑.๓ หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดกองคลัง 
   ๑.๑.๔  หลักสูตรส าหรับหัวหน้างานในสังกัดกองช่าง 

๑๒.  แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนเทศบำล 

๓๐ 



 

 

 

  ๑.๒  ผู้บริหำรระดับกลำง  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ผู้บริหารระดับกลาง  ซึ่งอยู่ในสายงานต่าง ๆ  ตั งแต่ระดับหัวหน้ากอง  หัวหน้าส านักปลัด ฯ และการที่จะพัฒนา
บุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับกลางส่วนใหญ่  การฝึกอบรมในระดับผู้บริหารจะเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเป้า     จึ งก าหนดแนวทางที่
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง   ดังนี  
   ๑.๒ .๑ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้าส านักปลัด 
   ๑.๒ .๒ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองคลัง 
   ๑.๒ .๓ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานส าหรับหัวหน้ากองช่าง 
  ๑.๓  ผู้บริหำรระดับสูง  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรซึ่งเป็นปลัดเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  วิชาการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการ
อบรมที่ได้รับการเอาหลัก  หรือวิธีการที่จะได้รับการฝึกอบรมน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
เป้าให้มีความทันสมัย  และเทียบเท่าองค์กรอื่นที่มีศักยภาพในการบริหารงานและมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง 
ๆ จึงก าหนดแนวทางการฝึกอบรมทั งท่ีก าหนดไว้เอง  และร่วมกับสถาบันหรือองค์กรต่าง  ๆ ภายนอกที่ได้มีการจัด
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี  
   ๑.  หลักสูตรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  ขององค์กรส าหรับ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาล 
   ๒.  หลักสูตรส าหรับการบริหารและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
  ๒. กำรสัมมนำ    พัฒนาบริหารตามแนวทางนี เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจัดสัมมนาขึ นเพ่ือเป็น
ทิศทางในการพัฒนาองค์กร  เพราะการพัฒนาบริหารระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารงาน  การแสดงความคิดเห็น  และเป็นการระดมสมองของผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางการบริหารที่ใกล้เคียง
กัน  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  จึงได้จัดสัมมนาขึ นจะเป็นทั งในหน่วยงานภายนอกและสถานบันหรือบริหารองค์กรที่
มีการจัดขึ นในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารขององค์กร 
  ๓.  กำรศึกษำดูงำน   เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ให้ความส าคัญการ  ทัศน
ศึกษาดูงาน  เพราะจะได้น าเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปดูงานซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป้าได้
ก าหนดเป็นหลักสูตรการทัศนาศึกษาดูงาน  ทั งภายในและต่างประเทศ 
 
กำรพัฒนำควำมช ำนำญกำร  (สำยปฏิบัติ) 
  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้
ปฏิบัติการหรือสายงานที่เป็นสายผู้ปฏิบัติ  เทศบาลต าบลบ้านเป้า มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระหว่าง
ระดับปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ดังนี  
 
  ๑) การฝึกอบรมที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายปฏิบัติการพัฒนาให้เกิดความช านาญและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้กับการปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จและพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ก าหนดวิธีการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล
ต าบลบ้านเป้า  ไว้ดังนี  
   ๑.๑  หลักสูตรส าหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๑.๒  หลักสูตรส าหรับนิติกร 
   ๑.๓  หลักสูตรส าหรับนักวิชาการศึกษา 
   ๑.๔  หลักสูตรส าหรับนักทรัพยากรบุคคล 
   ๑.๕  หลักสูตรส าหรับนักพัฒนาชุมชน 

๓๑ 



 

 

 

   ๑.๖  หลักสูตรส าหรับนายช่างโยธา / ช่างโยธา 
   ๑.๗  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน / บัญชี  หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 
   ๑.๘  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่/นักวิชาการพัสดุ   
   ๑.๙  หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าพนักงานธุรการ 
   ๑.10  หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

๑.11  หลักสูตรส าหรับนักจัดการงานทั่วไป  
1.12 หลักสูตรส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.)  การศึกษาดูงาน   การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติเทศบาลต าบลบ้านเป้าให้
ความส าคัญกับการศึกษาดูงานเฉพาะการศึกษาดูงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลได้ ซึ่ง
การศึกษาดูงานของบุคลากรท าให้ผู้ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่จะน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดู
งาน น ามาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานของหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร ได้ดีขึ นกว่าเดิม 

๓. ) การพัฒนาทักษะความช านาญ  แนวทางนี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญเน้นอย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงาน  เพราะถ้าหากว่าบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้รับการ พัฒนาทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายงานให้เกิดความช านาญดีขึ นแล้ว  เทศบาลต าบลบ้านเป้า ก็มีความสามารถที่จะพัฒนา
ระบบการท างานให้ดีขึ นกว่าเดิมได้เป็นอย่างยิ่ง 

๔.  )การส่งเข้าร่วมกับสถาบันที่มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน  ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลบ้านเป้า  บางครั งจะต้องให้บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างดีขั น  จะต้องได้รับการพัฒนา
ร่วมกับสถานบันที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง  เพราะในบางลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านเป้า
จะมีความเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งในบางครั งบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ยังไม่เข้าใจและทักษะ
ความช านาญในเรื่องท่ีปฏิบัติบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

๕.) การนิเทศงาน เป็นอีกทางหนึ่งที่เทศบาลต าบลบ้านเป้า ได้ให้ความส าคัญกับการนิเทศงาน
ของบุคลากรที่อยู่ในสังกัด เพราะการนิเทศงานจะท าให้บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนในด้านความรู้ และรับการ
เสนอแนะแนวทาง เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดขึ นแก่องค์กร
ได ้

 

๖.)  การสับเปลี่ยนงาน   เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่อยู่
ในสังกัด  การเปลี่ยนงานในหน้าที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ใน 
หน้าที่ให้เกิดความช านาญ  และมีทักษะงานในด้านอื่น ๆ  ที่ดีกว่าเดิม  ซึ่งเป็นการรับรู้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
กำรพัฒนำเข้ำรำชกำรบรรจุใหม่  /  กำรเปลี่ยนสำยงำน 
  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่เทศบาลต าบลบ้านเป้าต้องถือปฏิบัติ  
เพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งนี จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจกระบวนการ
ท างาน  หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เทศบาลต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรที่
เป็น ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่และข้าราชการที่เปลี่ยนสายงาน  ดังนี  

     ๑.  การปฐมนิเทศ 
๒.  การแนะน างาน 
๓.  การฝึกอบรม 
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กำรพัฒนำสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  เทศบาลต าบลบ้านเป้าจึงได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป้า  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ  วิธีการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้น า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพราะในการบริหารงานจะต้องมีการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน  จึงท าให้องค์กรนั นส าเร็จลุล่วงและตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ น เทศบาลต าบลบ้านเป้า  
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป้าไว้ดังนี  

๑.  เทคนิคการบริหารงานเพ่ือความส าเร็จของเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
๒.  การส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
๓.  กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณ 
๔.  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ( ก.ถ.)  ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้รับบริการจากองค์การจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ   พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่ 

๑.  พึงด ารงตนให้ตั งมั่นอยู่ในศีลธรรม   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  เสียสละ  และมี
ความรับผิดชอบ 

๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค   สะดวก  รวดเร็ว   มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ขอประกาศให้มาตรฐานทั ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น “ มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านเป้า” ด้วย   และขอก าหนด
จรรยาบรรณส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมดังนี  
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ๑.  พึงเป็นผู้มีศิลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ๒.  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

          ๓. พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั งเพ่ิมพูนความรู้ 
               ความสามารถ  และทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 
 

๑๓.  ประกำศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงำนเทศบำล 
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  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 

๕.  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร ถูก
ต้อ สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

  ๖. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที่ 

๗.  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

   
  ๘.  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั งใน
ด้านการใหค้วามคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั งการเสนอแนะในสิ่งที่จะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ๙.  ผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั งในด้านการปฎิบัติงาน ขวัญ 
ก าลังใจ  สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 
  ๑๐.  พึงช่วยเหลือเกื อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๑.  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพมีน  าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  ๑๒. พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
 
  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ๑๓.  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอื อเฟ้ือ  มีน  าใจ  
และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน
จะต้องปฏิบัติ  ควรชี แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั นๆ ต่อไป 
  ๑๔.  พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ๑๕.  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน
โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั น  หากได้รับไว้แล้ว
และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว  เพ่ือด าเนินการตามควรแก่กรณี 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
  
 
 
 
 

๓4 



 

 

 

 
 
 
 
 

ประกำศเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
เรื่อง  มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล   

และพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
************************************************************************ 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ)  ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้องเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติ ให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติ  ไดแก่ 
  1.  พึงด ารงต าแหน่งให้ตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์   
                          ของ ประชาชนเป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ   และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง  5  ประการ ดังกล่าวข้างต้น เป็น               
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านเป้า”  

 
ประกาศ    ณ   วันที่   3  ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕60 

 
         ชูวิท    กุมารสิทธิ์  

(นายชูวิท    กุมารสิทธิ์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า 

   
 
 
 
 

 


