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ค าน า 
 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถคาดคะเนได้ว่า ในอนาคต    
ช่วงระยะเวลา  3 ปี  จะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ   พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  ต าแหน่งใด  จ้างเท่าใด  
จึงเหมาะสมกับปริมาณภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นทิศทาง ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ข้าราชการ   พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  สามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายทรัพยากรบุคคล
ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีอีกด้วย 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว   อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ   จึงได้ก าหนดแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ขึ้นมาเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมาย   ในการพัฒนาข้าราชการ   พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง ของเทศบาล   
ให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน   ให้สามารถที่ด าเนินการ เพ่ือบริการต่อประชาชนและเกิดความ
คุ้มค่าในการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 - 2566 

                                   
1.   หลักการและเหตุผล 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)   เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด   ระดับใด   อยู่ในส่วนราชการใด   จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    ความยาก  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน ตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดท าแผน อัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง)   ก าหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว   เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว   จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   3  ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม

กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเหมาะสม 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ 
 2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ซึ่งมี  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองบัวระเหว เป็นประธาน   ปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงาน



ส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอ า นาจ
ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว บรรลุผลตามพันธ
กิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วน
และตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้
การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง 
แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ 
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 



 
 
   3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนด
สายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การ
โอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

พนกังานสว่นต าบล และ
พนกังานครู จ านวน  28 คน  คิด

เป็น
35.44%

ลกูจ้างประจ าจ านวน  4 คน  
คิดเป็น
5.06%พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  

40 คน  คิดเป็น
50.63%

พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  7
คน  คิดเป็น
8.86%

แผนภมูอิตัราก าลงั
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกดั เทศบาลต าบล

หนองบวัระเหว



 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
สายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่
แต่ละคนม ี

 - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

   3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ( ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่ เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระ
งานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 



 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของเทศบาล

ต าบลหนองบัวระเหว ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและ
ความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการ
ต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 
 
   3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่ นนั้น
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  



จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information ) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณ
อัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะ
ในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มี
ความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วยสายงาน

อ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด  

เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้อง
จัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่
นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 



การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มี
คุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง 
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

    3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว พิจารณาทบทวนว่าการก าหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว-ระเหวเป็นองค์กร
ที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ 
วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวระ
เหว  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวระเหว  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การ
สอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  เป็นการวางแผน
และเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้ านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ใน
ลักษณะเดียวกัน 



 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว และ เทศบาลต าบลโคก
สะอาด ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขต
พ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้น
ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564 – 2566  ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลด
ต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้  

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ระบุสภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น  

4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล สภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการบ ารุงรักษา เนื่องจากงบประมาณอยู่
ในเกณฑ์จ ากัด   บางเส้นทางคับแคบและช ารุด นอกจากนี้บางเส้นทางยังเป็นลูกรัง  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนอัน
ได้แก่ ระบบท่อระบายน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ าและน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจร
เป็นไปด้วยความล าบาก ส่วนด้านสาธารณูปการซึ่งได้แก่น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายการบริการไม่
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
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ปัญหา 
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล ได้แก่ น้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะถนน ระบบระบายน้ ายังไม่
ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที ่
2. ถนนและท่อระบายน้ า หรือระบบระบายน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
 ความต้องการสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.    ต้องการท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
2. ต้องการท าถนน เข้า- ออก ทุกซอยเป็นถนน   คสล. 
3. ต้องการไฟฟ้าสาธารณะครบทุกสาย 
4. ต้องการขยายประปาให้อย่างทั่วถึง 
5. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายเสียงตามสายให้ครบทุกพ้ืนที่ 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว     แบ่งเป็น   9   ชุมชน   คือ 
1.  ชุมชนหนองบัวระเหว      ม.1      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.  ชุมชนปากค่ายช่องแมว  ม.2     ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3.  ชุมชนหนองโจด              ม.3     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
4.  ชุมชนบึงหัวหนอง    ม.4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
5.  ชุมชนพนังเสื่อพ้ืนฟู     ม.5 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
6.  ชุมชนหนองบัวระเหว   ม.6     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย 
7.  ชุมชนโนนหญ้านาง    ม.7     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
8.  ชุมชนหนองบัวระเหว   ม.8     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
9.  ชุมชนหนองบัวระเหว   ม.9     ประชาชนสว่นใหญ่รับราชการและค้าขาย 
 
ปัญหา    
1.  สินค้าบางอย่างผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น เห็ดฟาง 
2.  ผลผลิตบางอย่างหาอยากเช่น ผ้าทอมือ 
3. การว่างงาน เนื่องจากประชาชนสวนใหญ่อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง จึงท าให้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ไม่มีงานท า ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน และขาดรายได้ จึงมีการอพยพแรงงานไปท างานที่อ่ืนๆ 
4.  ราคาปัจจัยการผลิตสูง   เกิดภาวะการขาดทุนในการประกอบอาชีพ 
ความต้องการ 
1.  ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพส าหรับคนว่างงาน 
2.  ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจ าหมู่บ้าน 
3.  ต้องการให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
4.  ต้องการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
5.  ต้องการระบบชลประทานที่ดี 
6.  ต้องการคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
7.  ต้องการระบบไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

4.3 ด้านสังคม    
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลหนองบัวระเหวซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว
ระเหว โดยเทศบาลได้สนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ เพิ่มเติมแก่ชุมชน  นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่นิยมเดินทางไป



รับจ้างท างานต่างพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในครอบครัว เทศบาลได้แก้ปัญหาโดยก าหนดให้มีโครงการฝึกอาชีพ
แก่ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาอพยพแรงงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง 
ปัญหา 
1.  ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพอ่อนแอ ไม่ค่อยจะแข็งแรง 
2.  ไม่มีสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
3.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
ความต้องการ 
1.  ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.  ต้องการให้มีสนามกีฬากลางแจ้งเพ่ือให้ประชาชนออกก าลังกายของแต่ละชุมชน 
3.  ต้องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงหนองบัวระเหว 
4.  ต้องการให้มีการจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4.4 ด้านการเมืองการบริการ 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง  ควรจัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ระเบียบและกฎหมายรวมทั้งอ านาจ   หน้าที่ของเทศบาล   ปัญหาสถานที่ท างานคับแคบ ขาดวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก การบริหารงานจึงไม่
สามารถดูแลและให้บริการประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื่องจากขาดบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช้ ท าให้การ
บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  ปัญหา    
1. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความต้องการ       
1.  ต้องการให้มีสายตรวจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ต้องการให้
เทศบาลมีอาคารส านักงานที่เหมาะสม สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ต้องการให้เทศบาลจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทุกระดับ   ต้องการบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย 

4.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญและไม่ร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในถังรองรับที่จัดไว้ นอกจากนี้
การระบายน้ าเสียลงคลองธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ าบัด ก่อให้เกิดสภาพน้ าเสียลงในคลองสาธารณะซึ่งในส่วนนี้
เทศบาลได้วางแผนในการปลูกจิตส านึกของประชาชน การก าหนดมาตรฐานในการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร จัดระบบ
การบริหารและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพ้ืนที่   ให้ตระหนักถึงใน
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา     
1.  มีท่อระบายน้ าเสียไม่เพียงพอ ไม่มีถังขยะเพียงพอ ช่วงฤดูฝนยุงชุกชุมมาก   มีแมลงวันชุกชุม 
ความต้องการ     
1.  ต้องการให้ท าบ่อพักน้ าเสีย/ก าจัดน้ าเสีย ในฤดูฝนต้องการให้เทศบาลจัดถังขยะที่มีฝาปิดวางให้ทั่วพ้ืนที่ ต้องการ
ให้มีการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่/คัดแยกขยะต้องการให้เจ้าของฟาร์มไก่ป้องกันแมลงวัน 
 
 
 
 



5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน พิจารณาจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT เช่น   
 
5.1    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 
     1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า  
     2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
     3.  การสาธารณูปการ  
     4.  การผังเมือง 
     5.  การควบคุมอาคาร 

ฯลฯ 
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 
     1.  การจัดการศึกษา  
     2.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
     3.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
     4.  ส่งเสริมกีฬา 
     5.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

ฯลฯ 
 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     1.  การจัดให้มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ   
     2.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     3.  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัยโรงมหรสพ  
และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

4.การขนส่งและการวิศวกรรมจารจร 
     5. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      1.  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
      2.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
      3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ฯลฯ 
5.5 ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1.  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
      2.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

3. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
      4.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
      5.  การจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 



5. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
ฯลฯ 

  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      1.  การจัดการศึกษา 
     2.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
      3.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
      4.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
      5.  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
  5.7 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีภารกจิที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง 
       2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
      3.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ประกอบด้วย 4 ด้าน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน มี 4 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  แนวทางท่ี 2 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
  แนวทางท่ี 3 การก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
  แนวทางท่ี 4 การปรับปรุง ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา 
การด าเนินงานเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นมอบหมายให้ กองช่าง เป็นเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติ 
โดยมี ส านักปลัด เป็นเจ้าภาพรอง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมี 1 แนวทาง คือ 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
การด าเนินงานเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นมอบหมายให้ ส านักปลัด เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ปฏิบัติ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มี 2 แนวทาง 
คือ 
   แนวทางท่ี 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบน้ าเสีย 
การด าเนินงานเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นมอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
เจ้าภาพหลักในการปฏิบัติ โดยมี ส านักปลัด เป็นเจ้าภาพรอง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 6 แนวทาง คือ 
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
   แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   แนวทางท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมือง 



   แนวทางท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การด าเนินงานเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่  4 บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นมอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
เจ้าภาพหลักในการปฏิบัติ โดยมี ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เป็นเจ้าภาพรอง 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะด าเนินการ 
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ ตามข้อ 5 น ามาก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง เช่น 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ เช่น 
     ภารกิจหลัก 
     1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และระบายน้ า 
     2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
     3.  การสาธารณูปการ 
     4.  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
     5.  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
     6.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
     7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน 
     8.  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
     9.  การจัดการศึกษา 
     10.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     11.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง  

ฯลฯ 
  ภารกิจรอง 
     1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง 
     2.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ 
     3.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
     4.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     5.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส 
     6.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     7.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     8.  การส่งเสริมกีฬา 
     9.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    10.  สงเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    11.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    12.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    13.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    14.  การผังเมือง 
    15.  การส่งและการวิศวกรรมจราจร 
    16.  การควบคุมอาคาร 
    17.  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ                                  
และสาธารณสถานอื่นๆ 

ฯลฯ 
 



 
   7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  5 ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล   
กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  ก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 80 อัตรา 
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากใน ส านักปลัดเทศบาล   
กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนด
ต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน ส านักปลัดเทศบาล   
กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีภารกิจอ านาจหน้าที่
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ .ศ. 2496 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมี
การก าหนดโครงสร้างราชการ   ดังนี้ 
8.1 โครงสร้างเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวจะก าหนดภารกิจด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
และความจ าเป็น 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1.ฝ่ายอ านวยการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานรักษาความสงบ 
2. ฝ่ายธุรการ 
      - งานธุรการ 
      - งานกิจการสภาฯ 
3. ฝ่ายปกครอง 
      - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
4. ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      - งานจัดท าแผนและงบประมาณ 
     - งานนิติการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1.ฝ่ายอ านวยการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - งานรักษาความสงบฯ 
2. ฝ่ายธุรการ 
      - งานธุรการ 
      - งานกิจการสภาฯ 
3. ฝ่ายปกครอง 
      - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
4. ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      - งานจัดท าแผนและงบประมาณ 
     - งานนิติการ 
 

 

กองคลัง 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
      - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 

กองคลัง 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

กองช่าง 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
      - งานวิศวกรรม 
      - งานธุรการ 
2. ฝ่ายการโยธา 
      - งานสาธารณูปโภค 
      - งานประปา  
      - งานสวนสาธารณะ 
      - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 

กองช่าง 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
      - งานวิศวกรรม 
      - งานธุรการ 
2. ฝ่ายการโยธา 
      - งานสาธารณูปโภค  
      - งานประปา 
      - งานสวนสาธารณะ 
      - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
     - งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     - งานตลาด 
     - งานอนามัยแม่และเด็ก 
     - งานส่งเสริมสุขภาพ 
     - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     - งานรักษาพยาบาล 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานธุรการ 
     - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     - งานตลาด 
     - งานอนามัยแม่และเด็ก 
     - งานส่งเสริมสุขภาพ 
     - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     - งานรักษาพยาบาล 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานธุรการ 
     - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

กองการศึกษา 
  1.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     - งานแผนงานโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานรัฐพิธีและประเพณี 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
     - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
 

กองการศึกษา 
 1.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     - งานแผนงานโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานรัฐพิธีและประเพณี 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
     - งานกิจการเด็กและเยาวชน 

 
 



สรุปกรอบอตัราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 - 2566 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ

ที ่ ส่วนราชการ 
กรอบ อัตราต าแหน่งที่คาดว่าต้องใช้ 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุอัตราก าลัง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ส านักปลดั 23 24 24 24 +1  -   -    

2 กองคลัง 14 14 14 14  -   -   -    

3 กองช่าง 8 8 8 8  -   -   -    

4 กองสาธารณสุขฯ 18 18 18 18  -   -   -    

5 กองการศึกษาฯ 17 17 17 17  -   -   -    

  รวม 80 81 81 81 +1  -   -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


