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ประกาศเทศบาลต าบลบ้ านเพชร 
 เรื่อง  ประกาศใช้ แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

--------------------------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ หมวด ๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และอ านาจตามข้อ 
๑๔-๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ 
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้การก าหนดต าแหน่งพนักงาน 
เทศบาลในส่วนราชการว่ามีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้เทศบาลจัดท าเป็นแผน 
อัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลและให้ 
เทศบาลค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ 
งานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลที่จะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่ 
สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลไม่ได้ 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการจัดท าแผน 
อัตราก าลังของเทศบาล ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเพชร ที่ ๕๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึง 
ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น และมีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลในต าแหน่งที่มีคนครองและ 
ต าแหน่งว่างเดิมของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง  ประกาศก าหนดโครงสร้ างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้ านเพชร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
--------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ (๕) และข้อ ๒๕๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย ๑ หน่วยงาน ๖ ส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๒) ส านักปลัดเทศบาล 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองช่าง 
(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๗) กองสวัสดิการสังคม 

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ (๒) มีฐานะเป็นกอง 
ข้อ ๒. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
(๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน    
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับ

เงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  

(๒) ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 

- ฝ่ายอ านวยการ
งานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานธุรการและงานกิจการสภา 

/- ฝ่ายปกครอง...(๒) 



-๒-

- ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ 
งานนิติการ 

(๓) กองคลัง 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การท าค าสั่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายได้ต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๒  งาน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานธุรการ 

- ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงิน บัญชี การคลังและระเบียบ 
งานพัฒนารายได้  
งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

(๔) กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๒  งาน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้ 

งานสวนสาธารณะ 
งานธุรการ 

- ฝ่ายการโยธา
งานสาธารณูปโภค 
งานการจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การ

ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ 
ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์งานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงาน
ทันตสาธารณสุข และมีภารกิจงาน ๕ งาน ดังนี้ 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานรักษาความสะอาด 

/งานเผยแพร่และฝึกอบรม...-๓- 



-๓-
งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานธุรการ งานการเงินและบัญชีและกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้ง

การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร
วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา
และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน ส่งเสริมการประเพณีท้องถิ่น โดยแบ่งภารกิจงานต่างๆ ดังนี้ 

งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าที่ 
งานระบบสารสนเทศ 
งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร) 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ้านเพชร  โดยแบ่งเป็นงาน ดังต่อไปนี้ 
งานวิชาการ บริหาร ปกครองและบริการ 
งานด้านการบริการ 
งานด้านวิชาการ

(๗) กองสวัสดิการสังคม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด งานฝึกและส่งเสริมอาชีพการให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน 
และ  ๑ ฝ่าย ดังนี้ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
งานธุรการ 

-ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน 
งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 

ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

(นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 





 
 
 
 
 
 
 

แผนอัตรา
 
 ก าลัง 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   

จังหวัดชัยภูมิ 





ค ำน ำ 

แผนอัตราก าลังพนกังาน 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับนี้ เท
ศบาลต าบลบ้านเพชร  โดยคณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั ฯ  ได้จัดท าขึ้นโดยยดึ หลัก
เกณฑ์ การพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542 ม
าตรา 35 ที่จะให้จ่ ายเงนิเดือน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ของข้าราชการหรอืพนักงานส่ วนท้อ
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1.หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 

อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ 
งาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาล 
จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงาน 
เทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด 
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ 
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ 
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้ านเพชร จึงได้ จัดท าแผนอัตราก าล
ัง 3 ปี  ส าหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์

2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม           
ไม่ซ  าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง             
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล 
บ้านเพชร 

2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั งพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน
ของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลั ง  3  ปี  (ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.25 61-2563)                    

ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร เป็นประธาน เห็นสมควรให้มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านเพชร โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3 .1  วิ เ ค ราะห์ ภา รกิ จอ านาจหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบของ เทศบาลต าบลบ้ าน เพชร                         
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
   3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมั่นคง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  
   3.1.3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ประเทศไทย 4.0) ที่มุ่งสู่ “การ
เป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม”กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ 
“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ 

  3.1.3.1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

  3.1.3.2 เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 

  3.1.3.3 เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็น
ประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

 3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    3.1.4.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    3.1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง 
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การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    3.1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบไปด้วย 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 
  3.2 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน
ของเทศบาลออกเป็น 1 หน่วยงาน  6 ส่วนราชการ คือ หน่วยการตรวจสอบภายใน ส านักปลัดเทศบาล กองคลังกอง
ช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.3 เทศบาลต าบลบ้านเพชร จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                  
2561-2563 โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ ประกอบไปด้วย สายงานบริหาร จ านวน 14 อัตรา สายงาน
วิชาการ จ านวน  8 อัตรา สายงานปฏิบัติงาน จ านวน  5 อัตรา สายงานการสอนจ านวน 6 อัตรา ในส่วนของ
ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 อัตรา และส่วนพนักงานจ้าง จ านวน 59 อัตรา รวมทั้งสิ้นจ านวน  96 อัตรา                
เพ่ือรองรับภารกิจของเทศบาลในส่วนราชการ คือ หน่วยตรวจสอบภายใน กองส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม โดยมีกรอบในการ
ด าเนินการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้นๆ ซึ่งจากการค านวณภาระค่าใช้จ่ายจากการก าหนดต าแหน่งทั้งหมดที่กล่าวมา มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ปี  
งปม. 

2560 2561 2562 2563 

งปม.รายจ่าย 62,442,000 65,564,100 68,842,305 72,284,420 
ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เกี่ ยวกับเงิน เดือนฯ                
(บาท/ร้อยละ) 

  
21,076,704 

 
32.15 

 
21,667,968 

 
31.47 

 
22,274,208 

 
30.81 

 
3.4 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ด าเนินการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละภารกิจงาน ตามบัญชีสรุป

รายการค านวณปริมาณงานของแต่ละส านัก/กอง เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 รายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
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ส่วนราชการ ปริมาณงาน การค านวณต าแหน่ง 
จ านวน 

ปัจจุบนั (ตามกรอบ) 
ส านักปลัดเทศบาล 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
   -งานบริหารทั่วไป 
   -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   -งานธุรการและกิจการสภา 
2. ฝ่ายปกครอง 
   -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ 
   -งานนิติการ 

2,117,940 25.53 24 

กองคลัง 
   -งานพัสดุและทะเบยีนทรัพย์สนิ 
   -งานธุรการ 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
  -งานการเงิน บัญชีและงานระเบยีบ 
  -งานพัฒนารายได ้ 
  -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

1,508,722 18.22 8 

กองช่าง 
   -งานสวนสาธารณะ 
   -งานธุรการ 
1. ฝ่ายการโยธา 
   -งานสาธารณูปโภค และวิศวกรรม 
   -งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ 
   -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 
   -งานธุรการ งานการเงินบัญชีและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

1,441,800 17.41 14 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
   -งานรักษาความสะอาด 
   -งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
   -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 
   -งานธุรการ งานการเงินบญัชีและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2,267,985 27.39 23 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    -งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าที ่
   -งานระบบสารสนเทศ 
   -งานการศึกษาก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
   -งานกีฬาและนันทนาการ 
   -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  -งานโรงเรยีน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร) 

2,693,225 32.52 18 

กองสวัสดิการสังคม 
   -งานสังคมสงเคราะห ์
   -งานธุรการ 
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
-งานพัฒนาชุมชน 
-งานฝึกอบรมและส่งเสรมิอาชีพ 

421,510 5.09 4 
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  3.5 เทศบาลต าบลบ้านเพชร น าข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตามโครงการต่างๆ มาเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งในโครงสร้างการก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 รายละเอียดของผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกอบไปด้วย 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 2 โครงการ ซึ่งรับผิดชอบหลัก
โดยกองช่าง  

  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 5 โครงการ ซ่ึงรับผิดชอบหลักโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จ านวน 22 
โครงการ ซึ่งรับผิดชอบหลักโดยกองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และส านักปลัดเทศบาล  

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน จ านวน             
3 โครงการ ซ่ึงรับผิดชอบหลักโดยกองสวัสดิการสังคม 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
จ านวน 12 โครงการ ซึ่งรับผิดชอบหลักโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน                    
จ านวน 6 โครงการ ซึ่งรับผิดชอบหลักโดยส านักปลัดเทศบาล และกองคลัง 

3.6 จากแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2560 ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร              
ที่ผ่านมา มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่ค่อนข้างซับซ้อน ไม่ชัดเจน เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงมีการ
ปรับปรุงรายละเอียดภารกิจงานภายในโครงสร้างส่วนราชการของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มากขึ้น ดังนี้ 

  3.6.1 การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการก าหนดภารกิจงานให้อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

   -ก าหนดงานป้องกันและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ และ
งานนิติการ จากเดิมก าหนดไว้ในฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 นี้ได้มีมติให้ก าหนดงานดังกล่าวไว้ในฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล   

   -แยกภารกิจงานของกองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม ให้ชัดเจนภายใต้การ
บริหารงานของต าแหน่งผู้อ านวยการและต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  

   กองคลัง ก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในส่วนราชการ คือ 
        -งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
        -งานธุรการ 
        -ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   กองช่าง ก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในส่วนราชการ คือ  
        -งานสวนสาธารณะ 
        -งานธุรการ 
        -ฝ่ายการโยธา 
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   กองสวัสดิการสังคม ก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในส่วนราชการ คือ 
        -งานสังคมสงเคราะห์ 
        -งานธุรการ 
        -ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  3.6.2 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

พนักงานเทศบาลในสายงานบริหาร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จะว่างลง 1 อัตรา 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยเมื่อต าแหน่งว่าง หรือก่อนครบเกษียณอาอายุไม่ก่อนหกสิบวันทางเทศบาล จะ
ด าเนินการรายงานต าแหน่งว่าง ต่อ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เพ่ือเริ่มด าเนินการในการสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างนั้น
ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ต่อไป  

  3.6.3 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฯ ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร พิจารณา
ข้อมูลการร้องขอของแต่ละส่วนราชการในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิม โดยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปริมาณงาน 
ต่างๆ ของต าแหน่งที่ต้องการก าหนดเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแสดงรายการค านวณปริมาณงานของแต่
ละส่วนราชการ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ซึ่งมีการขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันจะตอบสนองการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการต่อไป จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

   3.6.3.1 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง              
(10-2-04-3204-001) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 

   3.6.3.2 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   
(10-2-08-3803-001) งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   3.6.3.3 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่
ต าแหน่ง (10-2-11-4801-001) งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
  3.7 การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราก าลังระหว่าง อปท.ที่มีขนาดเดียวกัน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านเพชร และ
เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ ดังนี้   
ประเด็นการเปรียบเทียบอปท. 

ที่มีขนาดเท่ากัน 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 

ขนาดกลาง ขนาดกลาง 
1. ด้านโครงสร้างอัตราก าลัง ปลัด (ระดับกลาง)  

รองปลัด (ระดับต้น) 1 อัตรา 
  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล (ระดับต้น) 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
   1.2 ฝ่ายปกครอง 
(ข้าราชการ 9 อัตรา/ลูกจ้างประจ า 
1 อัตรา/พนักงานจ้าง 14 อัตรา) 
 

ปลัด (ระดับกลาง)  
 
 
 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล (ระดับต้น) 
   1.1 ฝ่ายปกครอง 
   1.2 ฝ่ายอ านวยการ 
   1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   1.4 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   1.5 ฝ่ายธุรการ 
(ข้าราชการ 12 อัตรา/ลูกจ้างประจ า 1 
อัตรา/พนักงานจ้าง 15 อัตรา) 
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ประเด็นการเปรียบเทียบอปท. 
ที่มีขนาดเท่ากัน 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 
ขนาดกลาง ขนาดกลาง 

 2. กองคลัง  
   2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   2.3 งานธุรการ 
(ข้าราชการ 5 อัตรา/ลูกจ้างประจ า  
-  อัตรา/พนักงานจ้าง 4 อัตรา) 
 
3. กองช่าง 
   3.1 ฝ่ายการโยธา 
   3.2 งานสวนสาธารณะ 
   3.3 งานธุรการ 
(ข้าราชการ 3 อัตรา/ลูกจ้างประจ า  
-  อัตรา/พนักงานจ้าง 11 อัตรา) 
 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4 . 1  ง านสุ ข าภิ บ า ลอนามั ย
สิ่งแวดล้อม 
   4.2 งานรักษาความสะอาด 
   4.3 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
   4.4 งานส่ง เสริมสุขภาพ งาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   4.5 งานธุรการ งานการเงินบัญชี 
และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ข้าราชการ 2 อัตรา/ลูกจ้างประจ า  
3  อัตรา/พนักงานจ้าง 18 อัตรา) 
 
5 .  กองการศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   5.1 งานแผนงานและโครงการ 
   5.2 งานระบบสารสนเทศ 
   5.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
   5.4 งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
   5.5 โรงเรียนอนุบาลทต.บ้านเพชร 
(ข้าราชการ 9 อัตรา/ลูกจ้างประจ า  
-  อัตรา/พนักงานจ้าง 10 อัตรา) 

2. กองคลัง  
   2.1 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
   2.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(ข้าราชการ 4 อัตรา/ลูกจ้างประจ า 
1 อัตรา/พนักงานจ้าง 7 อัตรา) 
 
3. กองช่าง 
   3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   
   3.2 งานสวนสาธารณะ 
(ข้าราชการ 4 อัตรา/ลูกจ้างประจ า - 
อัตรา/พนักงานจ้าง 6 อัตรา) 
 
 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(ข้าราชการ 5 อัตรา/ลูกจ้างประจ า - 
อัตรา/พนักงานจ้าง 18 อัตรา) 
 
 
 
 
 
 
 
5 .  กองการศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
   5.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 
   5.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
   5.3 งานธุรการ 
(ข้าราชการ 7 อัตรา/ลูกจ้างประจ า - 
อัตรา/พนักงานจ้าง 3 อัตรา) 
    

 
 



-9- 
 

ประเด็นการเปรียบเทียบอปท. 
ที่มีขนาดเท่ากัน 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 
ขนาดกลาง ขนาดกลาง 

 6. กองสวัสดิการสังคม 
   6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
   6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
   6.3 งานธุรการ 
(ข้าราชการ 3 อัตรา/ลูกจ้างประจ า  
-  อัตรา/พนักงานจ้าง 2 อัตรา) 
 

6. กองสวัสดิการสังคม 
   6.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
   6.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(ข้าราชการ 4 อัตรา/ลูกจ้างประจ า - 
อัตรา/พนักงานจ้าง 1 อัตรา) 
 

2. ด้านรายได้ 
     -รายได้จริง ปี 2559 

 
49,667,474.32 

 
58,972,721,.12 

 
 
  จากข้อมูลการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข้อมูลการก าหนดต าแหน่งของเทศบาลต าบล               
บ้านเพชรและเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ มีความใกล้เคียงกันในทุกส่วนราชการ แตกต่างกันในส่วนของการ
ก าหนดต าแหน่งเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ ที่ส่วนใหญ่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในระดับฝ่ายมากกว่า แต่ใน
ส่วนของข้อมูลรายได้จริงเทศบาลต าบลบ้านเพชรมีจ านวนที่น้อยกว่ามากถือมีความแตกต่างกันพอสมควร  
         3.8 ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                
โดยเทศบาลต าบลบ้านเพชร ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องด าเนินการหลังจาก
ได้มีการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แล้ว  
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความตอ้งการของประชาชน 
   
  เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  (ประเทศไทย 4.0) ที่มุ่งสู่  การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม จากการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และสภาพการที่เป็นปัญหา สามารถน ามาสรุปเป็นปัญหา และความ
ต้องการที่ส าคัญของเทศบาลได้ดังนี้ 
 4.1 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ  

  (1.) ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ตามสภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการ
บ ารุงรักษาเนื่องจากงบประมาณอยู่ในเกณฑ์จ ากัด บางเส้นทางคับแคบและช ารุด นอกจากนี้ยังมีบางเส้นทางยัง
เป็นลูกรังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนอันได้แก่ ระบบท่อระบายน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน มีปัญหาเกี่ยวกับราง
ระบายน้ าและน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่วนด้านการสาธารณูปการ ซึ่งได้แก่
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
  ปัญหา 
  (1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ได้แก่  น้ าประปา  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ถนน  ระบบระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  (2.)  ถนนและท่อระบายน้ า  หรือระบบระบายน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากขาด
งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
  ความต้องการสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ต้องการท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าให้ทั่วถึงทุกซอย 
- ต้องการท าถนนเข้า – ออก  ทุกซอย  
- ต้องการขุดลอกเหมืองเป็นเหมืองคอนกรีต 
- ต้องขยายประปาให้ทั่วถึง 
- ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายข่าวให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
- ต้องการให้เทศบาลรณรงค์ท าความสะอาดตามถนน  เดือนละ  2  ครั้ง 
(2.) ด้านเศรษฐกิจ 

  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร แบ่งชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านเพชร            
และชุมชนค าปิง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนอาชีพรองคือการประกอบ
อาชีพค้าขายและเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลได้ก าหนดโครงการจัด
ตลาดนัด          เพ่ือการเกษตรและจัดพ้ืนที่ค้าขายในตลาดสดเทศบาลให้มีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหา 
  1.  การว่างงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกได้ปีละ 1  ครั้ง จึงท า
ให้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่มีงานท า ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้จึงท าให้ขาดรายได้  จึงมีการ
อพยพแรงงานไปท างานที่อ่ืน ๆ 
  2.  ปัญหาการขาดความรู้ทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรใน
ปัจจุบัน   ยังขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ พืชที่เหมาะสมต่อสภาพดิน 
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ในแต่ละแห่งตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า นอกจากนี้ปัญหาสิทธิใน
ที่ดินท ากินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไม่มีสิทธิใน
ที่ดินท ากิน 
  3. ปัญหาทางด้านการค้าและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแต่ละชนิด
ในแต่ละปีมีความไม่แน่นอน ปีใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปีต่อไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนท าให้
ผลผลิตมีมากเกินความต้องการ ระดับราคาจึงตกต่ า ประกอบกับเกษตรกรไม่ยอมเก็บพืชผลไว้รอราคามักจะน า
ออกขายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันท าให้ขายพืชผลได้ในราคาค่อนข้างต่ า โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ก าหนด
ราคา เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองราคาแต่อย่างไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย และตกเป็น
เบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลางตลอดมา 
  ความต้องการ 
  1.ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพส าหรับคนว่างงาน ว่างเว้นฤดูท าการเกษตร 
  2. ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจ าหมู่บ้าน 
  3. ต้องการให้มีการจัดงานสินค้าราคาประหยัด 
  4. ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี แม่บ้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  (3.) ด้านสังคม   

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้ งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร  โดยเทศบาลได้สนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมแก่ชุมชนนอกจากนี้
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมเดินทางไปรับจ้างท างานต่างพ้ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในครอบครัว เทศบาลได้แก้
โดยก าหนด            ให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาอพยพแรงงาน รวมทั้งจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง    

ปัญหา 
  1. ปัญหาด้านประชากรของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรมและส่วนหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกไปรับจ้างขายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่งเงิน
มาช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ยังมีคนว่างงานอยู่
ค่อนข้างมาก  สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการเลือกงานของผู้ว่างงานมากเกินไป จนไม่อยากท างานในสาขา
อ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้เล่าเรียนมา ทั้งๆ ที่อาจจะมีรายได้มากกว่า 
  2. ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประชาชนภายในเขตเทศบาลจะได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่ง เป็นต้นว่าอายุเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรก
เกิดเพ่ิมขึ้นสามารถปรับโครงสร้างประชากรให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการวางแผน
ครอบครัว  ลดความรุนแรงจากปัญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  เป็นต้น แต่ก็ยังมี
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขต่อไปอีกได้แก่  ความไม่สมดุลระหว่าง
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่กับจ านวนประชากร เช่น  สัดส่วนอาสาสมัคร อสม. กับจ านวนครัวเรือนอยู่
ประมาณ 1:30 ซึ่งยังต่ าอยู่ควรจะอยู่ประมาณ 1:10 ปัญหาจาการป่วยและตายด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น มะเร็ง  
เอดส์  โรคหัวใจ และหลอดเลือด  การเจ็บป่วยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก  ปัญหา
เกี่ยวกับการมรพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน  
ความต้องการ 

1. ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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2. ต้องการเทศบาลพัฒนาพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เป็นสีเขียวและพัฒนา

พ้ืนที่นันทนาการ 
3. ต้องการให้ก่อสร้างลานกีฬาเพ่ิมเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ            

หมู่ที่ 21 ให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 
4. ต้องการอาคารห้องสมุดกลางประจ าเขตเทศบาล 
(4.) ด้านการเมืองการบริหาร 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมทั้งอ านาจ  หน้าที่ของเทศบาล ปัญหาสถานที่ท างาน             
คับแคบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมาก การบริหารงานจึงไม่สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื่องจาก
ขาดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ท าให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ปัญหา 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการระดับพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นๆ 
3. สถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เพียงพอ 

ต่อการให้บริการประชาชน 
ความต้องการ 

  1. ต้องการจัดให้มีสายตรวจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  2. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ทั่วถึง 
  3. ต้องการให้เทศบาลมีอาคารส านักงานที่เหมาะสม มีเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยที่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายต่างๆ 
  5. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน 
  (5.) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ปัญหา 
  1. ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ
ในถังรองรับที่จัดไว้ให้ นอกจากนี้การระบายน้ าเสียลงคลองธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ าบัดก่อก่อให้เกิดสภาพ
น้ าเสียลงในคลองสาธารณะ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลได้วางแผนในการปลูกจิตส านึกของประชาชน  การก าหนด
มาตรฐานในการอนุญาตปลูกสร้างอาคารจัดระบบการบริหารและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  2. ปัญหาลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีลักษณะเป็น 2 ชุมชนใหญ่      
ประกอบด้วยชุมชนตลาดค าปิง มีคลองค าปิง ซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูล้อมรอบคล้ายเกาะและชุมชนบ้านเพชร          
มีที่ราบลุ่มท าการเกษตรล้อมรอบ โดยมีคลองกราดซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูผ่านตอนบนของเทศบาลท าให้เกิด
ปัญหาการระบายน้ าเสียจากชุมชนสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อปัญหามลพิษทางน้ า แหล่งสะสมโรคหรือแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
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ความต้องการ 
  1. ต้องการให้มีการก่อสร้างตลาดสดค าปิงข้ึนใหม่ 
  2. ต้องการให้พัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุป
ภาพรวมศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้  

1. ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีถนนสุรนารายณ์ผ่าน มีท าเลที่ตั้ง
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของภาคท าให้การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลัก
ของภาค  
  2. ศักยภาพด้านการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรและนายกเทศมนตรี ซึ่งมี
การเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏว่าฝ่ายผู้บริหารเทศบาลและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกลุ่มทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซึ่งนับว่าการเมือง
มีความม่ันคง สามารถผลักดันนโยบายของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติที่เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป   
  3. ศักยภาพด้านทรัพยากร เทศบาลต าบลบ้านเพชรตั้งอยู่ใกล้เหมืองแร่โปแตช ต าบลบ้าน
ตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ หลังจากที่ได้มีโครงการท าเหมืองแร่ทดลองแล้ว  บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง เช่น 
ต าบลหัวทะเล ต าบลบ้านเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่โปรแตช ตามมาอีกท้ังมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกเริงรมย์ ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเทศบาลเป็นอย่างมาก    
  4. ศักยภาพด้านรายได้ เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีรายได้ประจ าปีทั้งรายได้จากภาษีที่ได้รับ
จัดสรรรายได้จัดเก็บเอง  และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล (จากค่าเช่าที่ดิน ตลาด อาคารพานิชย์) เฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่า  20  ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีแล้วนับว่าเหลืองบประมาณที่หักรายจ่ายประจ าปีออกแล้ว จะเห็นว่ามี
งบประมาณที่สามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้ปีละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
เทศบาลที่มีเพียง 2.1 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถพัฒนาเทศบาลไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็ว   

1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) 
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ในการจัดท าแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน 
2. มีความต่อเนื่องเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากได้รับการ

เลือกตั้งติดต่อกัน  
3. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี             

ที่ดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
4. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได้ 
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5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล 
7. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจและใช้ท ากิจกรรมที่ส าคัญของเทศบาล จ านวน 2 แห่ง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมู่
ที่ 17 และสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ 21 

9. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์)              
และด ารงต าแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

10. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน์ ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮ
ริท์ซ ส าหรับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป 

11. มีคลองค าปิง ซึ่งแยกจากล าคันฉูไหลผ่าน 
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. งบประมาณของเทศบาลมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนได้หมด 
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประสิทธิภาพ 
3. ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก่อสร้างระบบการก าจัด

ขยะ 
4. ไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่เหมาะสม เพียงพอ 
5. ขาดแคลนบุคลกรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรูปแบบที่ได้ทันสมัย 

ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและไม่ได้รับการส่งเสริมการตลาด 
7. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขาด

ประสิทธิภาพ 
8. จ านวน อปพร. ไม่เพียงพอเมื่อเทียบสัดส่วนประชากร 
9. ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้ ทางกฎหมายที่ทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
11. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น 
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
13. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่

เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึง 
14. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี 
2. ปัจจัยภายนอก (External factors) พบว่าโอกาส (O) หรือข้อได้เปรียบที่ส่งผลต่อการ 

พัฒนา และข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
2. บ้านเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
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3. กระแสการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ที่ดีงามมีมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ
ชุมชนในหลายรูปแบบ 

5. มีสถานศึกษาตัง้อยู่ในเขตเทศบาล 
6. กลุ่มอาชีพต่างๆมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
7. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากข้ึน 
8. มีสถานีต ารวจภูธรย่อย (สาขาค าปิง) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
9. มีโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ให้บริการประชาชน 
10. มีกลุ่ม อสม. / ผู้น าชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง 
11. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย 

  12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ทั่วถึง 
13. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้ 
14. มีสถานีขนส่งรถโดยสารอยู่ในเขตเทศบาล 
15. มีสถานีบริการน้ ามันอยู่ในเขตเทศบาล 
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุน

การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ประกอบด้วย 

1. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
2. ถนนบางสาย อยู่ในเขตกรมทางหลวง ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการพัฒนา             

ปรับปรุงได ้
3. ที่ตั้งของชุมชนเป็นเกาะ มีล าคลองล้อมรอบ เป็นอุปสรรคต่อการก าจัดน้ าเสียจากแหล่ง

ชุมชน 
4. ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลท าให้เกิดขยะและมลพิษ

จากโรงงาน 
5. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจ ากัดขยะ และน้ าเสียในชุมชน 
6. ต้นทุนการผลิตสูง 
7. มีระบบการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น 
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อภาวะการเจ็บป่วยมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความต้องการที่สูงขึ้น 
10. ความไม่สงบในประเทศท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความตอ้งการของประชาชน 
   
  เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  (ประเทศไทย 4.0) ที่มุ่งสู่  การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม จากการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และสภาพการที่เป็นปัญหา สามารถน ามาสรุปเป็นปัญหา และความ
ต้องการที่ส าคัญของเทศบาลได้ดังนี้ 
 4.1 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ  

  (1.) ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ตามสภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการ
บ ารุงรักษาเนื่องจากงบประมาณอยู่ในเกณฑ์จ ากัด บางเส้นทางคับแคบและช ารุด นอกจากนี้ยังมีบางเส้นทางยัง
เป็นลูกรังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนอันได้แก่ ระบบท่อระบายน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน มีปัญหาเกี่ยวกับราง
ระบายน้ าและน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่วนด้านการสาธารณูปการ ซึ่งได้แก่
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
  ปัญหา 
  (1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ได้แก่  น้ าประปา  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ถนน  ระบบระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  (2.)  ถนนและท่อระบายน้ า  หรือระบบระบายน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากขาด
งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
  ความต้องการสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ต้องการท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าให้ทั่วถึงทุกซอย 
- ต้องการท าถนนเข้า – ออก  ทุกซอย  
- ต้องการขุดลอกเหมืองเป็นเหมืองคอนกรีต 
- ต้องขยายประปาให้ทั่วถึง 
- ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายข่าวให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
- ต้องการให้เทศบาลรณรงค์ท าความสะอาดตามถนน  เดือนละ  2  ครั้ง 
(2.) ด้านเศรษฐกิจ 

  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร แบ่งชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านเพชร            
และชุมชนค าปิง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนอาชีพรองคือการประกอบ
อาชีพค้าขายและเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลได้ก าหนดโครงการจัด
ตลาดนัด          เพ่ือการเกษตรและจัดพ้ืนที่ค้าขายในตลาดสดเทศบาลให้มีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหา 
  1.  การว่างงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกได้ปีละ 1  ครั้ง จึงท า
ให้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่มีงานท า ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้จึงท าให้ขาดรายได้  จึงมีการ
อพยพแรงงานไปท างานที่อ่ืน ๆ 
  2.  ปัญหาการขาดความรู้ทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรใน
ปัจจุบัน   ยังขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ พืชที่เหมาะสมต่อสภาพดิน 
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ในแต่ละแห่งตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า นอกจากนี้ปัญหาสิทธิใน
ที่ดินท ากินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไม่มีสิทธิใน
ที่ดินท ากิน 
  3. ปัญหาทางด้านการค้าและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแต่ละชนิด
ในแต่ละปีมีความไม่แน่นอน ปีใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปีต่อไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนท าให้
ผลผลิตมีมากเกินความต้องการ ระดับราคาจึงตกต่ า ประกอบกับเกษตรกรไม่ยอมเก็บพืชผลไว้รอราคามักจะน า
ออกขายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันท าให้ขายพืชผลได้ในราคาค่อนข้างต่ า โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ก าหนด
ราคา เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองราคาแต่อย่างไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย และตกเป็น
เบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลางตลอดมา 
  ความต้องการ 
  1.ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพส าหรับคนว่างงาน ว่างเว้นฤดูท าการเกษตร 
  2. ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจ าหมู่บ้าน 
  3. ต้องการให้มีการจัดงานสินค้าราคาประหยัด 
  4. ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี แม่บ้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  (3.) ด้านสังคม   

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้ งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร  โดยเทศบาลได้สนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมแก่ชุมชนนอกจากนี้
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมเดินทางไปรับจ้างท างานต่างพ้ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในครอบครัว เทศบาลได้แก้
โดยก าหนด            ให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาอพยพแรงงาน รวมทั้งจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง    

ปัญหา 
  1. ปัญหาด้านประชากรของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรมและส่วนหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกไปรับจ้างขายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่งเงิน
มาช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ยังมีคนว่างงานอยู่
ค่อนข้างมาก  สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการเลือกงานของผู้ว่างงานมากเกินไป จนไม่อยากท างานในสาขา
อ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้เล่าเรียนมา ทั้งๆ ที่อาจจะมีรายได้มากกว่า 
  2. ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประชาชนภายในเขตเทศบาลจะได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่ง เป็นต้นว่าอายุเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรก
เกิดเพ่ิมขึ้นสามารถปรับโครงสร้างประชากรให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการวางแผน
ครอบครัว  ลดความรุนแรงจากปัญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  เป็นต้น แต่ก็ยังมี
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขต่อไปอีกได้แก่  ความไม่สมดุลระหว่าง
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่กับจ านวนประชากร เช่น  สัดส่วนอาสาสมัคร อสม. กับจ านวนครัวเรือนอยู่
ประมาณ 1:30 ซึ่งยังต่ าอยู่ควรจะอยู่ประมาณ 1:10 ปัญหาจาการป่วยและตายด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น มะเร็ง  
เอดส์  โรคหัวใจ และหลอดเลือด  การเจ็บป่วยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก  ปัญหา
เกี่ยวกับการมรพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน  
ความต้องการ 

1. ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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2. ต้องการเทศบาลพัฒนาพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เป็นสีเขียวและพัฒนา

พ้ืนที่นันทนาการ 
3. ต้องการให้ก่อสร้างลานกีฬาเพ่ิมเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ            

หมู่ที่ 21 ให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 
4. ต้องการอาคารห้องสมุดกลางประจ าเขตเทศบาล 
(4.) ด้านการเมืองการบริหาร 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมทั้งอ านาจ  หน้าที่ของเทศบาล ปัญหาสถานที่ท างาน             
คับแคบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมาก การบริหารงานจึงไม่สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื่องจาก
ขาดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ท าให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ปัญหา 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการระดับพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นๆ 
3. สถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เพียงพอ 

ต่อการให้บริการประชาชน 
ความต้องการ 

  1. ต้องการจัดให้มีสายตรวจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  2. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ทั่วถึง 
  3. ต้องการให้เทศบาลมีอาคารส านักงานที่เหมาะสม มีเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยที่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายต่างๆ 
  5. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน 
  (5.) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ปัญหา 
  1. ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ
ในถังรองรับที่จัดไว้ให้ นอกจากนี้การระบายน้ าเสียลงคลองธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ าบัดก่อก่อให้เกิดสภาพ
น้ าเสียลงในคลองสาธารณะ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลได้วางแผนในการปลูกจิตส านึกของประชาชน  การก าหนด
มาตรฐานในการอนุญาตปลูกสร้างอาคารจัดระบบการบริหารและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  2. ปัญหาลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีลักษณะเป็น 2 ชุมชนใหญ่      
ประกอบด้วยชุมชนตลาดค าปิง มีคลองค าปิง ซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูล้อมรอบคล้ายเกาะและชุมชนบ้านเพชร          
มีที่ราบลุ่มท าการเกษตรล้อมรอบ โดยมีคลองกราดซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูผ่านตอนบนของเทศบาลท าให้เกิด
ปัญหาการระบายน้ าเสียจากชุมชนสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อปัญหามลพิษทางน้ า แหล่งสะสมโรคหรือแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
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ความต้องการ 
  1. ต้องการให้มีการก่อสร้างตลาดสดค าปิงข้ึนใหม่ 
  2. ต้องการให้พัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุป
ภาพรวมศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้  

1. ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีถนนสุรนารายณ์ผ่าน มีท าเลที่ตั้ง
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของภาคท าให้การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลัก
ของภาค  
  2. ศักยภาพด้านการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรและนายกเทศมนตรี ซึ่งมี
การเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏว่าฝ่ายผู้บริหารเทศบาลและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกลุ่มทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซึ่งนับว่าการเมือง
มีความม่ันคง สามารถผลักดันนโยบายของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติที่เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป   
  3. ศักยภาพด้านทรัพยากร เทศบาลต าบลบ้านเพชรตั้งอยู่ใกล้เหมืองแร่โปแตช ต าบลบ้าน
ตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ หลังจากที่ได้มีโครงการท าเหมืองแร่ทดลองแล้ว  บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง เช่น 
ต าบลหัวทะเล ต าบลบ้านเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่โปรแตช ตามมาอีกท้ังมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกเริงรมย์ ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเทศบาลเป็นอย่างมาก    
  4. ศักยภาพด้านรายได้ เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีรายได้ประจ าปีทั้งรายได้จากภาษีที่ได้รับ
จัดสรรรายได้จัดเก็บเอง  และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล (จากค่าเช่าที่ดิน ตลาด อาคารพานิชย์) เฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่า  20  ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีแล้วนับว่าเหลืองบประมาณที่หักรายจ่ายประจ าปีออกแล้ว จะเห็นว่ามี
งบประมาณที่สามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้ปีละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
เทศบาลที่มีเพียง 2.1 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถพัฒนาเทศบาลไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็ว   

1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) 
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ในการจัดท าแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน 
2. มีความต่อเนื่องเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากได้รับการ

เลือกตั้งติดต่อกัน  
3. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี             

ที่ดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
4. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได้ 
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5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล 
7. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจและใช้ท ากิจกรรมที่ส าคัญของเทศบาล จ านวน 2 แห่ง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมู่
ที่ 17 และสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ 21 

9. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์)              
และด ารงต าแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

10. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน์ ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮ
ริท์ซ ส าหรับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป 

11. มีคลองค าปิง ซึ่งแยกจากล าคันฉูไหลผ่าน 
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. งบประมาณของเทศบาลมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนได้หมด 
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประสิทธิภาพ 
3. ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก่อสร้างระบบการก าจัด

ขยะ 
4. ไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่เหมาะสม เพียงพอ 
5. ขาดแคลนบุคลกรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรูปแบบที่ได้ทันสมัย 

ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและไม่ได้รับการส่งเสริมการตลาด 
7. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขาด

ประสิทธิภาพ 
8. จ านวน อปพร. ไม่เพียงพอเมื่อเทียบสัดส่วนประชากร 
9. ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้ ทางกฎหมายที่ทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
11. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น 
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
13. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่

เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึง 
14. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี 
2. ปัจจัยภายนอก (External factors) พบว่าโอกาส (O) หรือข้อได้เปรียบที่ส่งผลต่อการ 

พัฒนา และข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
2. บ้านเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
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3. กระแสการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ที่ดีงามมีมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ
ชุมชนในหลายรูปแบบ 

5. มีสถานศึกษาตัง้อยู่ในเขตเทศบาล 
6. กลุ่มอาชีพต่างๆมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
7. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากข้ึน 
8. มีสถานีต ารวจภูธรย่อย (สาขาค าปิง) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
9. มีโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ให้บริการประชาชน 
10. มีกลุ่ม อสม. / ผู้น าชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง 
11. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย 

  12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ทั่วถึง 
13. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้ 
14. มีสถานีขนส่งรถโดยสารอยู่ในเขตเทศบาล 
15. มีสถานีบริการน้ ามันอยู่ในเขตเทศบาล 
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุน

การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ประกอบด้วย 

1. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
2. ถนนบางสาย อยู่ในเขตกรมทางหลวง ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการพัฒนา             

ปรับปรุงได ้
3. ที่ตั้งของชุมชนเป็นเกาะ มีล าคลองล้อมรอบ เป็นอุปสรรคต่อการก าจัดน้ าเสียจากแหล่ง

ชุมชน 
4. ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลท าให้เกิดขยะและมลพิษ

จากโรงงาน 
5. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจ ากัดขยะ และน้ าเสียในชุมชน 
6. ต้นทุนการผลิตสูง 
7. มีระบบการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น 
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อภาวะการเจ็บป่วยมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความต้องการที่สูงขึ้น 
10. ความไม่สงบในประเทศท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความตอ้งการของประชาชน 
   
  เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  (ประเทศไทย 4.0) ที่มุ่งสู่  การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม จากการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และสภาพการที่เป็นปัญหา สามารถน ามาสรุปเป็นปัญหา และความ
ต้องการที่ส าคัญของเทศบาลได้ดังนี้ 
 4.1 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ  

  (1.) ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ตามสภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการ
บ ารุงรักษาเนื่องจากงบประมาณอยู่ในเกณฑ์จ ากัด บางเส้นทางคับแคบและช ารุด นอกจากนี้ยังมีบางเส้นทางยัง
เป็นลูกรังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนอันได้แก่ ระบบท่อระบายน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน มีปัญหาเกี่ยวกับราง
ระบายน้ าและน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่วนด้านการสาธารณูปการ ซึ่งได้แก่
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
  ปัญหา 
  (1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ได้แก่  น้ าประปา  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ถนน  ระบบระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  (2.)  ถนนและท่อระบายน้ า  หรือระบบระบายน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากขาด
งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
  ความต้องการสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ต้องการท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าให้ทั่วถึงทุกซอย 
- ต้องการท าถนนเข้า – ออก  ทุกซอย  
- ต้องการขุดลอกเหมืองเป็นเหมืองคอนกรีต 
- ต้องขยายประปาให้ทั่วถึง 
- ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายข่าวให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
- ต้องการให้เทศบาลรณรงค์ท าความสะอาดตามถนน  เดือนละ  2  ครั้ง 
(2.) ด้านเศรษฐกิจ 

  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร แบ่งชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านเพชร            
และชุมชนค าปิง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนอาชีพรองคือการประกอบ
อาชีพค้าขายและเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลได้ก าหนดโครงการจัด
ตลาดนัด          เพ่ือการเกษตรและจัดพ้ืนที่ค้าขายในตลาดสดเทศบาลให้มีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหา 
  1.  การว่างงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกได้ปีละ 1  ครั้ง จึงท า
ให้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่มีงานท า ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้จึงท าให้ขาดรายได้  จึงมีการ
อพยพแรงงานไปท างานที่อ่ืน ๆ 
  2.  ปัญหาการขาดความรู้ทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรใน
ปัจจุบัน   ยังขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ พืชที่เหมาะสมต่อสภาพดิน 
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ในแต่ละแห่งตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า นอกจากนี้ปัญหาสิทธิใน
ที่ดินท ากินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไม่มีสิทธิใน
ที่ดินท ากิน 
  3. ปัญหาทางด้านการค้าและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแต่ละชนิด
ในแต่ละปีมีความไม่แน่นอน ปีใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปีต่อไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนท าให้
ผลผลิตมีมากเกินความต้องการ ระดับราคาจึงตกต่ า ประกอบกับเกษตรกรไม่ยอมเก็บพืชผลไว้รอราคามักจะน า
ออกขายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันท าให้ขายพืชผลได้ในราคาค่อนข้างต่ า โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ก าหนด
ราคา เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองราคาแต่อย่างไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย และตกเป็น
เบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลางตลอดมา 
  ความต้องการ 
  1.ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพส าหรับคนว่างงาน ว่างเว้นฤดูท าการเกษตร 
  2. ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจ าหมู่บ้าน 
  3. ต้องการให้มีการจัดงานสินค้าราคาประหยัด 
  4. ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี แม่บ้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  (3.) ด้านสังคม   

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้ งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร  โดยเทศบาลได้สนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมแก่ชุมชนนอกจากนี้
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมเดินทางไปรับจ้างท างานต่างพ้ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในครอบครัว เทศบาลได้แก้
โดยก าหนด            ให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาอพยพแรงงาน รวมทั้งจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง    

ปัญหา 
  1. ปัญหาด้านประชากรของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรมและส่วนหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกไปรับจ้างขายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่งเงิน
มาช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ยังมีคนว่างงานอยู่
ค่อนข้างมาก  สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการเลือกงานของผู้ว่างงานมากเกินไป จนไม่อยากท างานในสาขา
อ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้เล่าเรียนมา ทั้งๆ ที่อาจจะมีรายได้มากกว่า 
  2. ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประชาชนภายในเขตเทศบาลจะได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่ง เป็นต้นว่าอายุเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรก
เกิดเพ่ิมขึ้นสามารถปรับโครงสร้างประชากรให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการวางแผน
ครอบครัว  ลดความรุนแรงจากปัญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  เป็นต้น แต่ก็ยังมี
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขต่อไปอีกได้แก่  ความไม่สมดุลระหว่าง
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่กับจ านวนประชากร เช่น  สัดส่วนอาสาสมัคร อสม. กับจ านวนครัวเรือนอยู่
ประมาณ 1:30 ซึ่งยังต่ าอยู่ควรจะอยู่ประมาณ 1:10 ปัญหาจาการป่วยและตายด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น มะเร็ง  
เอดส์  โรคหัวใจ และหลอดเลือด  การเจ็บป่วยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก  ปัญหา
เกี่ยวกับการมรพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน  
ความต้องการ 

1. ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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2. ต้องการเทศบาลพัฒนาพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เป็นสีเขียวและพัฒนา

พ้ืนที่นันทนาการ 
3. ต้องการให้ก่อสร้างลานกีฬาเพ่ิมเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ            

หมู่ที่ 21 ให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 
4. ต้องการอาคารห้องสมุดกลางประจ าเขตเทศบาล 
(4.) ด้านการเมืองการบริหาร 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมทั้งอ านาจ  หน้าที่ของเทศบาล ปัญหาสถานที่ท างาน             
คับแคบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมาก การบริหารงานจึงไม่สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื่องจาก
ขาดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ท าให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ปัญหา 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการระดับพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นๆ 
3. สถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เพียงพอ 

ต่อการให้บริการประชาชน 
ความต้องการ 

  1. ต้องการจัดให้มีสายตรวจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  2. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ทั่วถึง 
  3. ต้องการให้เทศบาลมีอาคารส านักงานที่เหมาะสม มีเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยที่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายต่างๆ 
  5. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน 
  (5.) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ปัญหา 
  1. ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ
ในถังรองรับที่จัดไว้ให้ นอกจากนี้การระบายน้ าเสียลงคลองธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ าบัดก่อก่อให้เกิดสภาพ
น้ าเสียลงในคลองสาธารณะ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลได้วางแผนในการปลูกจิตส านึกของประชาชน  การก าหนด
มาตรฐานในการอนุญาตปลูกสร้างอาคารจัดระบบการบริหารและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  2. ปัญหาลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีลักษณะเป็น 2 ชุมชนใหญ่      
ประกอบด้วยชุมชนตลาดค าปิง มีคลองค าปิง ซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูล้อมรอบคล้ายเกาะและชุมชนบ้านเพชร          
มีที่ราบลุ่มท าการเกษตรล้อมรอบ โดยมีคลองกราดซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูผ่านตอนบนของเทศบาลท าให้เกิด
ปัญหาการระบายน้ าเสียจากชุมชนสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อปัญหามลพิษทางน้ า แหล่งสะสมโรคหรือแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
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ความต้องการ 
  1. ต้องการให้มีการก่อสร้างตลาดสดค าปิงข้ึนใหม่ 
  2. ต้องการให้พัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุป
ภาพรวมศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้  

1. ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีถนนสุรนารายณ์ผ่าน มีท าเลที่ตั้ง
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของภาคท าให้การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลัก
ของภาค  
  2. ศักยภาพด้านการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรและนายกเทศมนตรี ซึ่งมี
การเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏว่าฝ่ายผู้บริหารเทศบาลและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกลุ่มทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซึ่งนับว่าการเมือง
มีความม่ันคง สามารถผลักดันนโยบายของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติที่เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป   
  3. ศักยภาพด้านทรัพยากร เทศบาลต าบลบ้านเพชรตั้งอยู่ใกล้เหมืองแร่โปแตช ต าบลบ้าน
ตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ หลังจากที่ได้มีโครงการท าเหมืองแร่ทดลองแล้ว  บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง เช่น 
ต าบลหัวทะเล ต าบลบ้านเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่โปรแตช ตามมาอีกท้ังมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกเริงรมย์ ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเทศบาลเป็นอย่างมาก    
  4. ศักยภาพด้านรายได้ เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีรายได้ประจ าปีทั้งรายได้จากภาษีที่ได้รับ
จัดสรรรายได้จัดเก็บเอง  และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล (จากค่าเช่าที่ดิน ตลาด อาคารพานิชย์) เฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่า  20  ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีแล้วนับว่าเหลืองบประมาณที่หักรายจ่ายประจ าปีออกแล้ว จะเห็นว่ามี
งบประมาณที่สามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้ปีละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
เทศบาลที่มีเพียง 2.1 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถพัฒนาเทศบาลไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็ว   

1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) 
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ในการจัดท าแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน 
2. มีความต่อเนื่องเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากได้รับการ

เลือกตั้งติดต่อกัน  
3. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี             

ที่ดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
4. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได้ 
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5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล 
7. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจและใช้ท ากิจกรรมที่ส าคัญของเทศบาล จ านวน 2 แห่ง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมู่
ที่ 17 และสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ 21 

9. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์)              
และด ารงต าแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

10. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน์ ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮ
ริท์ซ ส าหรับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป 

11. มีคลองค าปิง ซึ่งแยกจากล าคันฉูไหลผ่าน 
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. งบประมาณของเทศบาลมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนได้หมด 
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประสิทธิภาพ 
3. ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก่อสร้างระบบการก าจัด

ขยะ 
4. ไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่เหมาะสม เพียงพอ 
5. ขาดแคลนบุคลกรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรูปแบบที่ได้ทันสมัย 

ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและไม่ได้รับการส่งเสริมการตลาด 
7. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขาด

ประสิทธิภาพ 
8. จ านวน อปพร. ไม่เพียงพอเมื่อเทียบสัดส่วนประชากร 
9. ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้ ทางกฎหมายที่ทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
11. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น 
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
13. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่

เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึง 
14. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี 
2. ปัจจัยภายนอก (External factors) พบว่าโอกาส (O) หรือข้อได้เปรียบที่ส่งผลต่อการ 

พัฒนา และข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
2. บ้านเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
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3. กระแสการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ที่ดีงามมีมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ
ชุมชนในหลายรูปแบบ 

5. มีสถานศึกษาตัง้อยู่ในเขตเทศบาล 
6. กลุ่มอาชีพต่างๆมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
7. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากข้ึน 
8. มีสถานีต ารวจภูธรย่อย (สาขาค าปิง) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
9. มีโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ให้บริการประชาชน 
10. มีกลุ่ม อสม. / ผู้น าชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง 
11. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย 

  12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ทั่วถึง 
13. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้ 
14. มีสถานีขนส่งรถโดยสารอยู่ในเขตเทศบาล 
15. มีสถานีบริการน้ ามันอยู่ในเขตเทศบาล 
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุน

การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ประกอบด้วย 

1. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
2. ถนนบางสาย อยู่ในเขตกรมทางหลวง ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการพัฒนา             

ปรับปรุงได ้
3. ที่ตั้งของชุมชนเป็นเกาะ มีล าคลองล้อมรอบ เป็นอุปสรรคต่อการก าจัดน้ าเสียจากแหล่ง

ชุมชน 
4. ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลท าให้เกิดขยะและมลพิษ

จากโรงงาน 
5. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจ ากัดขยะ และน้ าเสียในชุมชน 
6. ต้นทุนการผลิตสูง 
7. มีระบบการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น 
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อภาวะการเจ็บป่วยมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความต้องการที่สูงขึ้น 
10. ความไม่สงบในประเทศท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
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5.ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้  

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 
 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
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(10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การส่งเสริมกีฬา  
(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
   (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(23)  การผังเมือง 
(24)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(25)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(26)  การควบคุมอาคาร 
(27)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(28)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

 

5.1 การวิเคราะห์ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
5.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   (1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
   (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   (3) การสาธารณูปการ 
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   (4) การผังเมือง 
   (5) การควบคุมอาคาร 
 

5.1.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

   (1) การจัดการศึกษา 
   (2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ  
ผู้ด้อยโอกาส 
   (3) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   (4) ส่งเสริมกีฬา 
   (5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

5.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   (1) การจัดให้มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ   
   (2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ  
   (4) การขนส่งและการวิศวกรรมจารจร 
   (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (6) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
   (1) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
   (2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

5.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   (1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
   (2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (3) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   (4) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   ( 5 )  ก า ร จั ด ก า ร ก า รบ า รุ ง รั กษ า แล ะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า กปุ า ไ ม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (6) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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5.1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
 

5.1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

   (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (3) เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร 
   (4) การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
 

5.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเพชร  ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตท่ีพึงประสงค์ไว้ว่า  
  “งามล ้าสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้น้าด้านการบริการประชาชน” 
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาดังนี้ 

 

5.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลจะพัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาระบบ

ผังเมืองและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ เพ่ือสนองต่อการพัฒนาศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ อันจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตของประชาชน 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
 

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 

 กองช่าง  
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

5.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลจะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดูแลสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ให้มีความ
สะอาด ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง 
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เปูาหมายของการพัฒนาคือ จัดการให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยื น 
ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์ และมีระบบการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 

 กองช่าง  
 

5.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีโอกาสในการเรียนรู้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  โดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยการวางแนวทางในการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพกาย จิตใจ สังคม ที่ดี บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีสถานที่ออก
ก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   เสริมสร้างและขยายโอกาสในการ
เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุม  เพ่ิมศักยภาพ 
และความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากร อุปกรณ์ และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในชุมชน 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการพัฒนาความรู้ ได้รับโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ท ากิน และการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน
อยู่ดีมีสุข ได้รับสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 

 กองสวัสดิการสังคม 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ส านักปลัดเทศบาล 
 

เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 

 กองคลัง 
 

5.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
เทศบาลจะส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาชุมชนตนเองได้  

เน้นการพัฒนาเพ่ือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพโดยการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน  พร้อมเสริมสร้างด้านสวัสดิการสังคมที่ดี กระจายรายได้
เข้าสู่ชุมชนด้วยระบบการบริหารจัดการของชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาสู่ชุมชนที่
เข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าแลผลิตภัณฑ์  ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงินทุน และการสร้างงาน ตาม
แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองได้และด ารงอยู่อย่างมั่นคง   

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4 

 กองสวัสดิการสังคม 
 

5.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อันดีงาม การจัดงานประเพณีต่างๆ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งท านุบ ารุงศาสนา  ศาสน
สถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถสืบ
ทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยมีศาสนาเป็นเครื่องชี้น าชุมชนและสังคม  

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 5 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

5.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร  จะพัฒนาองค์กรให้มีและใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก           

ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาล พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น การจัดสถานที่
ท างานให้น่าอยู่น่าท างาน  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  

เปูาหมายของการพัฒนาคือ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารทุกขั้นตอน  อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ 

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ส านักปลัดเทศบาล 

 กองคลัง 

เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ให้บรรลุวิสัยทัศน์การ
พัฒนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ือรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ด้านนี้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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5.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจโดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

สรุป แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 
     2. มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลที่ชัดเจน  
คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือถ่ายโอน 
     3. บุคลากรระดับบริหาร ส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน 
     4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้
ส าเร็จ  
     5. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     6. มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง  
     7. มีผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางาน 
     8. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน
ราชการอ่ืน 
     9. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาล 
     10. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
     11. ขอบเขตภาระงานมีความชัดเจน 
     12. มี เครื่องมือ อุปกรณ์ การท างานที่ทั่วถึง 
ทันสมัย 
     13 .  มีน โยบาย/ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมือนกันทั่วทั้งองค์กร  
 
 
 
 
 

     1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านอยู่หลายสายงาน ในบางสายงานบุคลากรไม่สามารถ
ท างานแทนกันได้ ขาดทักษะในการท างาน 
     2. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ           
ไม่มีระบบการพิจารณาให้ความดี - ความชอบจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
     3. ไมม่ีตัวชี้วัดในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
     4. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
     5. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร 
     6. เกิดวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ในองค์กร 
     7. บุคลากรบางส่วนมีความคิดแบบปิด/แคบ/ขาดการมอง
ปัญหาในภาพรวม 
     8. โครงสร้างและอัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
     9. ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุม
ภายในขององค์กรยังไม่สมบูรณ์ ขาดการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
     10. ขาดฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับ 
น่าเชื่อถือ จึงไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
     11. ไมม่ีการพัฒนาระบบคุณภาพ (HWP,ISO)  
     12. ขาดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ยังไม่มีอาคาร
ส านักงานทีไ่ด้มาตรฐาน HWP  
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค (threats) 
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย  
     2. เทศบาล สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เอง
ตามภารกิจและงบประมาณภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
     3. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นนโยบายในระดับประเทศ ถูกก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ  
     4. กระแสการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเกิดภาวะวิกฤตท าให้บุคลากรต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างจริงจัง  
     5. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการกระจายอ านาจฯ จากหน่วยงานก ากับ
ดูแล  ท าให้มีแหล่งสนับสนุนทางวิชาการท่ีมากขึ้น  
     6. มีระบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ 
เช่น HWP,ISO เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
     7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท า
ให้มี ช่องทางประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีหลากหลาย เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทาง 
Social Media ต่างๆ  
    8.มีเครื่องมือใหม่ๆในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคล เช่น HR Scorecard, Knowledge 
Management (KM), Performance 
Management (PM) 
     9. เทศบาล ถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

     1. นโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้
ภารกิจบางภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนไม่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
     2. ข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการจัด
ให้มีและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นเครื่องมือก ากับดูแล
ยังมีความล่าช้าไม่ทันต่อกฎเกณฑ์และมาตรฐาน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
      3. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
     4. การก าหนดกรอบอัตราก าลังโดยมีข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิน
ร้อยละ 40  ท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอ บางงานคนล้นงาน  
บางงานงานล้นคน 
     5.  การก ากับดูแลและบริหารจัดการภาครัฐยั งมี
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และมีกฎระเบียบที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน  
     6. ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน
ลดลง  
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จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังรายละเอียดข้างต้น เทศบาลต าบล
บ้านเพชร จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) ดังนี้ 

“ จับมือร่วมใจพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สู่องค์กรธรรมาภิบาล ” 
1. แนวทางพัฒนาที่ 1 มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ

จ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. แนวทางพัฒนาที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วมการท างานเป็น

ทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 
3. แนวทางพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน

การท างาน 
4. แนวทางพัฒนาที่ 4 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. แนวทางพัฒนาที่ 5 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6. แนวทางพัฒนาที่ 6 มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ

คุ้มค่า  
7. แนวทางพัฒนาที่ 7 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)  
 

5.4  สรุปแนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) : HRS และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 

 
ที ่

 
แนวทางพัฒนา 

 
เปูาประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กับ HRS 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ 
และความจ าเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
 

1.ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสม กับ
ภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทาง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ กั บ
พนักงาน 
 

1.จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
2. ระดับความส าเร็จในการ
จั ด ท า แ ผ น ผั ง เ ส้ น ท า ง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ กั บ
พนักงาน 
 

1 2561 
- 

2563 

2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ท างานแบบมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม และมีการ 
บูรณาการร่วมกัน 

1 . พั ฒ น า / ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ทั ศ น ค ติ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี          
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม่ 
2.จัดประชุมเพ่ือการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการ
ในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ท า ง า นแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม   
งานบรรลุผลตามเปูาหมาย  
ท างานมีความสุข 
2.จ านวนครั้งในการประชุม 

2 2561 
- 

2563 
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ที ่

 
แนวทางพัฒนา 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
 

1 . ใ ห้ พ นั ก ง า น น า ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการท างาน 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่องการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2 .  จ า น ว น ส วั ส ดิ ก า ร
นอกเหนือจากสิ่งที่ กม.ก าหนด 
3.  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ 

3 2561 
- 

2563 

4 สร้างความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารงานบุคคล 
 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
2. เ พ่ือส่ ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงานทุก
ระดับ 
3. มีการเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
เทศบาล 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ
ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุคคลไว้ เ พ่ือการ
ตรวจสอบ 
3.จัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ค ว า ม ไ ม่ โ ป ร่ ง ใ ส ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุคคล 

4 2561 
- 

2563 

5 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร น า
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มา ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน  
เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหาร 
2 . มี ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
(Paper less) 

1 .จ านวนกิ จกรรมด้ านการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ล า ก ร ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
อบรมหรือพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยี 
3.ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์
ลดลง 

5 2561 
- 

2563 
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ที ่

 
แนวทางพัฒนา 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความสอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6 มีระบบการบริหารผลงานที่
เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ 

1. มีระบบการประเมินผล
งานที่เที่ยงตรง เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2 . มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  
 

1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 3. ดัชนีวัดความสุขในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน (QWL) 
 

6 2561 
- 

2563 

7 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้  และพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. มีการจัดอบรมหรือส่ ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 
2 .  มี ก า ร เ ผยแพร่  และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ 
3. มีการเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ ให้ เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5 .  เ พ่ิม เ วที ส าห รั บการ
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ข อ ง
บุคลากรในองค์กร  
 

1.ระดับความส าเร็จในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
2.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การรวบรวม 
3.ร้อยละของบุคลากรที่มี
ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร จ า แ น ก ต า ม
กลุ่มเปูาหมาย 
4. จ านวนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรใน
องค์กรเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

7 2561 
- 

2563 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะด าเนินการ 
  
          จากการวิเคราะห์ ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis  และประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) : HRS ตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลที่ต้องท าตามกฎหมายและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ พิจารณาแล้วเห็นว่ าเทศบาลต าบล
บ้านเพชร มีภารกิจหลัก ภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

5. การพัฒนาด้านการอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และระบบงานสารสนเทศ เช่น e-LAAS , e-GP , E-PLAN 

7. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
สะดวก รวดเร็ว บริการประทับใจ 

8. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 

ภารกิจรอง    
1. พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ           

การท างานร่วมกัน 
3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. เสริมสร้างให้มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานและการบริการประชาชน 
6. พัฒนาระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)  
8. การสนับสนุน และส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 
9. การส่งเสริมการเกษตร 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ 
     อัตราก าลัง 
 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลสามัญและก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 1 หน่วยงาน  6 ส่วนราชการ ได้แก่ 
 1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 2. ส่วนราชการ  6  สว่นราชการ  คือ  
  1) ส านักปลัดเทศบาล 
  2) กองคลัง 
  3) กองช่าง 
  4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6) กองสวัสดิการสังคม 
 

  ทั้งนี้   เทศบาลต าบลบ้านเพชร ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง  3 ปี  ประกอบไปด้วย                   
กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น   26  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน      4    อัตรา                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    21    อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน    33   อัตรา  และพนักงาน                
ครูเทศบาล จ านวน  7  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) จ านวน  3  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 
(เงินอุดหนุน) จ านวน  2  อัตรา รวมทั้งสิ้นจ านวน.      96      อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา เทศบาลมีภารกิจ
และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ กองคลัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
กองสวัสดิการสังคม ซึ่งจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณงานที่
เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการกองคลัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านเพชร ต่อไป 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่
(2558-2560)  (2561-2563)

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
 -งานตรวจสอบภายใน  -งานตรวจสอบภายใน

1. ส านักปลัดเทศบาล 1. ส านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทัว่ไป) (นักบริหารงานทัว่ไป)
 1.1 ฝ่ายอ านวยการ  1.1 ฝ่ายอ านวยการ
     -งานบริหารทัว่ไป      -งานบริหารทัว่ไป
     -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     -งานนิติการ      -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
     -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ      -งานธุรการและกิจการสภา
     -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -งานรักษาความสงบ 
     -งานธุรการ 
     -งานกิจการสภา
1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2 ฝ่ายปกครอง
     -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว      -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
       ประชาชน        ประชาชน

     -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
      รักษาความสงบ 
     -งานนิติการ
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8. โครงสร้างและการก าหนดต าแหน่ง                                        

8.1 โครงสร้างเทศบาล

หมายเหตุ
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 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังกล่าวเทศบาลมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างราชาการ ดังนี้ 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่
(2558-2560)  (2561-2563)

2.กองคลัง 2.กองคลัง
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง)
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง      -งานพัสดุและทรัพย์สิน
     -งานพัสดุและทรัพย์สิน      -งานธุรการ
     -งานการเงิน บัญชี และงานระเบียบ 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
     -งานธุรการ      -งานการเงิน บัญชี และงานระเบียบ
     -งานพัฒนารายได้      -งานพัฒนารายได้
     -งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน      -งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง 3. กองช่าง
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)
3.1 ฝ่ายการโยธา      -งานสวนสาธารณะ
     -งานสาธารณูปโภค      -งานธุรการ
     -งานสวนสาธารณะ 3.2 ฝ่ายการโยธา
     -งานจัดสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ      -งานสาธารณูปโภค และวิศวกรรม
     -งานธุรการ      -งานจัดสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข)
     -งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม      -งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
     -งานรักษาความสะอาด      -งานรักษาความสะอาด
     -งานเผยแพร่และฝึกอบรม      -งานเผยแพร่และฝึกอบรม
     -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ      -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ
     -งานธุรการ งานการเงินบัญชี และงาน      -งานธุรการ งานการเงินบัญชี และงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่
(2558-2560)  (2561-2563)

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา)
     -งานแผนงานและโครงการ      -งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าที่
     -งานระบบสารสนเทศ      -งานระบบสารสนเทศ
     -งานการเจ้าหน้าที่      -งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
     -งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)      -งานกีฬาและนันทนการ
     -งานกีฬาและนันทนการ      -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
     -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน      -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
     -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 โรงเรียน  โรงเรียน
     -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร      -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร

6. กองสวัสดิการสังคม 6. กองสวัสดิการสังคม
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน      -งานสังคมสงเคราะห์
     -งานพัฒนาชุมชน      -งานธุรการ
     -งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
     -งานสังคมสงเคราะห์      -งานพัฒนาชุมชน
     -งานธุรการ      -งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

หมายเหตุ
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              8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง

 เทศบาลต าบลบ้านเพชร  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการใน
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ว่ามีปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวเิคราะห์วา่จะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดใน
ส่วนราชการน้ันๆ ที่จะมีความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและ
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสรุปผลการวิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง ได้ดังน้ี  
 
 1. ส านักปลัดเทศบาล  
      -ปริมาณงานต่อปี 2,117,940/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 25.53 
 
 2. กองคลัง 
      -ปริมาณงานต่อปี 1,508,722/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 18.22 
 
 3. กองช่าง 
        -ปริมาณงานต่อปี 1,441,800/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 17.41 
 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -ปริมาณงานต่อปี 2,267,985/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 27.39 
 
 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      -ปริมาณงานต่อปี 2,693,225/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 32.52 
 
 6. กองสวัสดิการสังคม 
       -ปริมาณงานต่อปี 421,510/82,800 
      -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ 5.09 
  
 



กรอบ
อัตรา

ก าลังเดิม

นกับริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 1 1 1  -  -  -

 (10-2-00-1101-001)
นกับริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-00-1101-002)
หน่วยตรวจสอบภายใน

 -  -  -  -  -  -  -  -
ส านักปลัดเทศบาล (01)

นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
 (10-2-01-2101-001) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
ฝ่ายอ านวยการ
นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-2101-002)
นกัจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-3101-001)
นกัทรัพยากรบคุคล (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-3102-001)
นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-3103-001)
เจ้าพนกังานธุรการ (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-4101-001)
ฝ่ายปกครอง
นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-2101-003)
เจ้าพนกังานทะเบยีน (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-01-4102-001)
เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

2562 2563
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี 2561-2563

 เทศบาลต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

2561 2562 2563 2561



(10-2-01-4805-001)
รวมหน้าน้ี 11 11 11 11  -  -  -

กรอบ
อัตรา

ก าลังเดิม

ลูกจ้างประจ า
 นกัการ 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานทะเบยีน 1 1 1 1  -  -  -
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2  -  -  -
พนกังานขับรถยนต์ 2 2 2 2  -  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป
พนกังานดับเพลิง 7 7 7 7  -  -  -
คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -

กองคลัง (04)
นกับริหารงานคลัง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
(10-2-04-2102-001) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นกับริหารงานคลัง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
(10-2-04-2102-002) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
นกัวิชาการเงินและบญัชี (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-04-3201-001)
นกัวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-04-3203-001)
นกัวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพ่ิม

(10-2-04-3204-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนกัวิชาการคลัง 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการคลัง 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ 1 1 1 1  -  -  -
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ส่วนราชการ

อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

2561 2562 2563 2561 2562 2563



รวมหน้าน้ี 23 24 24 24 +1  -  -

กรอบ
อัตรา

ก าลังเดิม

กองช่าง (05)
นกับริหารงานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
(10-2-05-2103-001) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
ฝ่ายการโยธา
นกับริหารงานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-05-2103-002)
นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม  

(10-2-05-4701-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1  -  -  -
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป
คนสวน 2 2 2 2  -  -  -
คนงานทั่วไป 5 5 5 5  -  -  -

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม (06)
นกับริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-06-2104-001)
พยาบาลวิชาชีพ (ปก/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-06-3602-001)
ลูกจ้างประจ า

พนกังานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -
 คนงานประจ ารถขยะ 2 2 2 2  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนกังานขับรถยนต์ 2 2 2 2  -  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป

ส่วนราชการ

อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน
เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

2561 2562 2563 2561 2562 2563

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง
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คนงานประจ ารถขยะ 12 12 12 12  -  -  -
คนงานทั่วไป 4 4 4 4  -  -  -

รวมหน้าน้ี 37 37 37 37  -  -  -

กรอบ
อัตรา

ก าลังเดิม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
นกับริหารงานการศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
(10-2-08-2107-001) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
นกัวิชาการศึกษา (ปก/ชก)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพ่ิม

(10-2-08-3803-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร

ครู  (36-2-0078) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ
ครู  (36-2-0079) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ
ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2  -  -  - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล
นกัการ 1 1 1 1  -  -  -

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร
ผู้อ านวยการสถานศึกษา (32139-1) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ 

ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ ก.กลาง)

ครู (32140-2) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ
ครู (32141-2) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ
ครูผู้ช่วย (33537-2) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ

ว่างเดิม (ร้องขอ กสถ.)
 -

ส่วนราชการ

อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

2561 2562

บุคลากรสนับสนุนการสอน/พนักงานจ้างตามภารกิจ

2563 2561 2562 2563
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ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล
ผู้ช่วยพนกังานการเงินและบญัชี (2790-5) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง (1619-4) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนนุ

รวมหน้าน้ี 18 19 19 19 +1  -  -

กรอบ
อัตรา

ก าลังเดิม

กองสวัสดิการสังคม (11)
นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ
(10-2-11-2105-001) ด าเนนิการของ ก.กลาง)
 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -

(10-2-11-2105-002)
เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพ่ิม

(10-2-11-4801-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -

รวมหน้าน้ี 4 5 5 5 +1  -

รวมทั้งสิน้ 93 96 96 96 +3  -  -

ส่วนราชการ

อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน
เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

2561 2562 2563 2561 2562 2563

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง
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กรอบ

อัตรา

ก าลงัเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ปลัดเทศบาล 1 1 1 1
รองปลัดเทศบาล 1 1 1 1
หน่วยตรวจสอบภายใน  -  -  -  -

ส านักปลัดเทศบาล 24 24 24 24
กองคลัง 8 9 9 9 +1
กองช่าง 14 14 14 14
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 23 23 23 23
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 19 19 19 +1
กองสวัสดิการสังคม 4 5 5 5 +1

รวม 93 96 96 96 +3

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
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8.3 สรุปกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)
ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

อัตราก าลงัที่คาดว่า อัตราก าลังคน

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด



ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่) กลาง 1 1 646,560 1 1 1 16,440 16,440 18,120 663,000 679,440 697,560 39,880
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่) ต้น 1 1 464,640 1 1 1 13,080 13,200 13,320 477,720 490,920 504,240 35,220

ส านักปลัดเทศบาล (01)
3. หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1  - 435,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม

ฝ่ายอ านวยการ
4. หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 420,720 1 1 1 13,440 13,080 13,080 434,160 447,240 460,320 33,560
5. นักจดัการงานทั่วไป ปก. 1 1 229,920 1 1 1 7,680 7,680 8,400 237,600 245,280 253,680 19,160
6. นักทรัพยากรบคุคล ปก. 1 1 336,360 1 1 1 12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080 28,030
7. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. 1 1 293,880 1 1 1 11,760 11,880 12,240 305,640 317,520 329,760 24,490
8. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 1 249,360 10,080 10,440 10,560 259,440 269,880 280,440 20,780

ฝ่ายปกครอง
9. หวัหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 342,720 1 1 1 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560 28,560
10. เจา้พนักงานทะเบยีน ปง. 1 1 165,120 1 1 1 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 13,760
11. เจา้พนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 1 1 291,240 1 1 1 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 24,270

ลูกจ้างประจ า
12. นักการ บริการพืน้ฐาน 1 1 159,720 1 1 1 8,640 6,480 6,840 168,360 174,840 181,680 13,310

พนักงานจ้างตามภารกิจ
13. ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ป.ตรี 1 1 243,600 1 1 1 9,840 10,200 10,560 253,440 263,640 274,200 20,300
14. ผู้ช่วยเจา้พนักงานทะเบยีน ปวช. 1 1 154,680 1 1 1 6,240 6,480 6,720 160,920 167,400 174,120 12,890

รวมหน้าน้ี 14 13 4,434,120 13 13 13 154,860 153,780 157,980 4,588,980 4,742,760 4,900,740
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ก่อนการปรับปรุงแผนอัตราก าลงั)
     - ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของเทศบาลต าบลบา้นเพชร

ที่ ชื่อสายงาน
จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั

อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อตัราก าลังคน เพิม่/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2) ค่าใช้จา่ยรวม (3)

หมายเหตุ
ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 25632562



ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อ)

15. พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 153,960 1 1 1 6,240 6,480 6,720 160,200 166,680 173,400 12,830
16. พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 134,520 1 1 1 5,400 5,640 5,880 139,920 145,560 151,440 11,210
17. พนักงานขบัรถยนต์ ทักษะ 1 1 134,880 1 1 1 5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 11,240
18. พนักงานขบัรถยนต์ ทักษะ 1 1 112,800 1 1 1 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 9,400

พนักงานจ้างทัว่ไป
19. พนักงานดับเพลิง  - 7 7 756,000 7 7 7 0 0 0 756,000 756,000 756,000 9,000
20. คนงานทั่วไป  - 1 1 108,000 1 1 1 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองคลัง (04)
21. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ต้น 1  - 435,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
22. นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่าย) ต้น 1  - 411,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่างเดิม
23. นักวิชาการเงินและบญัชี ปก. 1 1 271,200 1 1 1 8,880 9,000 9,360 280,080 289,080 298,440 22,600
24. นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ ปก. 1 1 253,680 8,880 8,640 8,880 262,560 271,200 280,080 21,140
25. นักวิชาการพสัดุ ปก./ชก. 1 0 0 1 1 1 +1 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ป.ตรี 1 1 215,160 1 1 1 8,640 9,000 9,360 223,800 232,800 242,160 17,930
27. ผู้ช่วยเจา้พนักงานการคลัง ปวส. 1 1 138,000 1 1 1 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 11,500
28. ผู้ช่วยพนักงานจดัเกบ็รายได้ ปวช. 1 1 134,880 1 1 1 5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 11,240
29. ผู้ช่วยเจา้พนักงานพสัดุ ปวช. 1 1 130,320 1 1 1 5,280 5,520 5,640 135,600 141,120 146,760 10,860

รวมหน้าน้ี 21 18 3,390,600 20 20 20 +1 446,760 105,360 107,760 3,837,360 3,942,720 4,050,480

จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั
อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้

อตัราก าลังคน เพิม่/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2)
หมายเหตุ

ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563 2561 2562 2563 2561 2561 2562 25632562

ค่าใช้จา่ยรวม (3)

2562 2563
ที่ ชื่อสายงาน
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ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
กองช่าง (05)

30. นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) ต้น 1  - 435,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม
ฝ่ายการโยธา

31. นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่าย) ต้น 1 1 447,240 1 1 1 13,080 13,200 13,440 460,320 473,520 486,960 35,770
32. นายช่างโยธา ปง./ชง. 1  - 297,900 1 1 1 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
33. ผู้ช่วยนายช่างเขยีนแบบ ปวส. 1  - 138,000 1 1 1 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 ว่างเดิม
34. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปวส. 1 1 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 11,500
35. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ทักษะ 1 1 154,680 1 1 1 6,360 6,600 6,840 161,040 167,640 174,480 12,890
36. พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 154,680 1 1 1 5,160 5,400 5,520 159,840 165,240 170,760 12,890

พนักงานจ้างทัว่ไป
37. คนสวน  - 2 2 216,000 2 2 2 0 0 0 216,000 216,000 216,000 9,000
38. คนงานทั่วไป  - 5 5 540,000 5 5 5 0 0 0 540,000 540,000 540,000 9,000

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
39. นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ต้น 1 1 402,720 1 1 1 13,440 13,080 13,080 416,160 429,240 442,320 33,560
40. พยาบาลวิชาชีพ ปก. 1 1 289,200 1 1 1 8,880 9,000 9,360 298,080 307,080 316,440 22,600

ลูกจ้างประจ า
41. พนักงานขบัรถยนต์ สนับสนุน 1 1 178,200 1 1 1 7,080 7,080 7,440 185,280 192,360 199,800 14,850
42. คนงานประจ ารถขยะ บริการพืน้ฐาน 1 1 165,120 1 1 1 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 13,760
43. คนงานประจ ารถขยะ บริการพืน้ฐาน 1 1 168,360 1 1 1 6,480 6,840 6,960 174,840 181,680 188,640 14,030

รวมหน้าน้ี 19 16 3,725,700 18 18 18 95,940 102,300 104,820 3,821,640 3,923,940 4,028,760

ที่ ชื่อสายงาน
จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั

อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อตัราก าลังคน เพิม่/ลด

ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2) ค่าใช้จา่ยรวม (3)
หมายเหตุ

2562
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ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

44. พนักงานขบัรถยนต์ ทักษะ 1 1 150,960 1 1 1 6,120 6,360 6,600 157,080 163,440 170,040 12,580
45. พนักงานขบัรถยนต์ ทักษะ 1 1 134,880 1 1 1 5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 11,240

พนักงานจ้างทัว่ไป
46. คนงานประจ ารถขยะ  - 12 12 1,296,000 12 12 12 0 0 0 1,296,000 1,296,000 1,296,000 9,000
47. คนงานทั่วไป  - 4 4 432,000 4 4 4 0 0 0 432,000 432,000 432,000 9,000

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
48. นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ) ต้น 1  - 435,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม
49. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 0 0 1 1 1 +1 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
50. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ ปวช. 1 1 142,800 1 1 1 5,760 6,000 6,240 148,560 154,560 160,800 11,900

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านเพชร
51. ครู  (36-2-0078) คศ.1 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน
52. ครู  (36-2-0079) คศ.1 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน
53. ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656) ครูผู้ช่วย 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
54. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ป.ตรี 1 1 180,000 1 1 1 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 15,000
55. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปวช. 1 1 41,880 1 1 1 6,240 6,480 6,720 48,120 54,600 61,320 อดุหนุน

รวมหน้าน้ี 26 24 2,814,120 26 26 26 +1 399,660 57,660 58,860 3,213,780 3,271,440 3,330,300

ค่าใช้จา่ยรวม (3)
หมายเหตุ

ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563 2561 2562 2563 2561

อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อตัราก าลังคน เพิม่/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2)

2562 2563 2561 2562 25632562
ที่ ชื่อสายงาน

จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั
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ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
56. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปวช. 1 1 32,880 1 1 1 5,880 6,120 6,360 38,760 44,880 51,240 อดุหนุน

พนักงานจ้างทัว่ไป
57. ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน
58. ผู้ดูแลเด็ก 1 1 108,000 1 1 1 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
59. นักการ 1 1 108,000 1 1 1 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร
60. ผู้อ านวยการสถานศึกษา (32139-1) 1  - 1 1 1 ว่างเดิม

61. ครู (32140-2) คศ.1 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน
62. ครู (32141-2) คศ.1 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน
63. ครูผู้ช่วย (33537-2) ครูผู้ช่วย 1  - 1 1 1 ว่างเดิม

บุคลากรสนับสนุนการสอน/พนักงานจ้างตามภารกิจ
64. ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบญัชี (2790-5) ปวช. 1 1 13,080 1 1 1 5,040 5,280 5,520 18,120 23,400 28,920 อดุหนุน

9,400/1,090
65. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ป.ตรี 1 1 180,000 1 1 1 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 15,000

พนักงานจ้างทัว่ไป
66. ภารโรง (1619-4) 1 1 1 1 1 เงินอดุหนุน

รวมหน้าน้ี 11 9 441,960 11 11 11 18,120 18,960 19,680 460,080 479,040 498,720

ที่ ชื่อสายงาน
จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั

อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อตัราก าลังคน เพิม่/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2) ค่าใช้จา่ยรวม (3)

2562
หมายเหตุ

ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
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ระดับ จ านวน
ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน 

(คน) (1)
กองสวัสดิการสังคม (11)

67. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กองสวัสดิการฯ) ต้น 1  - 435,600 1 1 1 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม
 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

68. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่าย) ต้น 1 1 516,600 1 1 1 16,080 16,680 17,520 532,680 549,360 566,880 41,550
69. เจา้พนักงานพฒันาชุมชน ปง./ชง. 1 0 0 1 1 1 +1 297,900 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
70. ผู้ช่วยนักพฒันาชุมชน ป.ตรี 1 1 208,680 1 1 1 8,400 8,760 9,120 217,080 225,840 234,960 17,390
71. ผู้ช่วยพนักงานพฒันาชุมชน ปวช. 1 1 139,560 1 1 1 5,640 5,880 6,120 145,200 151,080 157,200

รวมหน้าน้ี 5 3 1,300,440 5 5 5 +1 341,640 54,660 56,100 1,642,080 1,696,740 1,752,840

(4) รวมทัง้สิ้น 96 83 16,106,940 93 93 93 +3 1,456,980 492,720 505,200 17,563,920 18,056,640 18,561,840
(5) 3,512,784 3,611,328 3,712,368
(6) 21,076,704 21,667,968 22,274,208
(7) 32.15 31.47 30.81

2561 2562 2563 25612562
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รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้สิ้น
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2562 2563 2561 2562 2563

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 20%

ค่าใช้จา่ยรวม (3)
ที่ ชื่อสายงาน

จ านวนที่มีอยู่ปจัจบุนั
อตัราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้

อตัราก าลังคน เพิม่/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้ (2)
หมายเหตุ

ในช่วงระยะ 3 ป ีขา้งหน้า

2561 2563

-งปม.รายจ่ายประจ าป ี2560 = 62,442,000 บาท  /-งปม.รายจ่ายประจ าปี 2561 = 65,564,100  บาท / -งปม.รายจ่ายประจ าปี 2562 = 68,842,305 บาท  /-งปม.รายจ่ายประจ าปี 2563 = 72,284,420 บาท 











9,400/1,090
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
       กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

ฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

ฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง) 
โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านเพชร 

(ผอ.สถานศึกษา) 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม) 
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานธุรการและกิจการสภา 

งานนิติการ 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
(น.ส.กรสุภา เพียกขุนทด) 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(นางจุฑารัตน ์เขียนพลกรัง) 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
(น.ส.กมลรัศม์ พับขุนทด) 

เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 
(นายนัฐพงษ์  ด่านขนุทด) 

เจ้าพนกังานทะเบียนปฏิบัติงาน 
(นายฉัตรชัย แทนทรัพย์) 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยช านาญงาน 
(พ.อ.อ.เจฎน์ฎา พาชุนทด) 

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(น.ส.ศิริมาศ พิษจ ารญู) 

นักการ (ลูกจ้างประจ า) 
(น.ส.พิไลวรรณ ฉมิขุนทด) 

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
(นายสมเกียรต ิ เถินมงคล) 

 

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
(นายบุญยัง วงศ์วิลาศ) 

คนงานทั่วไป  
(นางวิวรน์  โคตะวนินท์) 

นางจารดุา  หมู่สะแก 
(นายบุญยัง วงศ์วิลาศ) 

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ภารกจิ) 
(นายทิม  หีบขนุทด) 

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ภารกจิ) 
(นายธวัชชัย  ออ่นหมืน่ไวย) 

 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 7 
(นายวสันต์  เพียดขุนทด) 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
(นายธีรวุฒิ  ฤทธิ์เดช) 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
(นายฉัตรชัย  เฝ้าหนองดู่) 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
(นายนัฐวุฒ ิ ข ามะลัง) พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 

(นายชูวิทย์  อาบสุวรรณ์) 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
(นายสรวิชญ์  โชคชัยวงค์) 

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 
(นายบุริมนารถ  ปราบโจร) 
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โครงสร้างกองคลัง 

งานการเงิน บัญชีและงานระเบียบ งานพัฒนารายได้ 

งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

นักวชิาการเงนิและบญัชีปฏิบัติการ 
(นางมยุรี อาชนะชัย) 

นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
(นางสาวสุนรีัตน์ วิสุทธิวราพันธ์)าพันธ์) 

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
(น.ส.วิชชุดา  ธรรมโสภารัตน์) 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการคลัง 
(น.ส.จันทรจ์ิรา  เทียมจัตรุัส) 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ
(น.ส.วิณาพร  โปยขุนทด) 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้
(น.ส.วรนิทร  ขุนสูงเนนิ) 

นักวชิาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(ว่าง) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

งานสาธารณปูโภคและวิศวกรรม งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 

งานสวนสาธารณะ งานธุรการ 

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(ว่าง) 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
(นายศุภกิตติ์ โคตะวินนท์) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

(นายมานพ  โลสนัเทียะ) 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 (นายปณิธาน  บุตรโสภา) 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
(ว่าง) 

คนงานทั่วไป  
(นายไวพจน์  ขาวนวล) 

คนสวน  
(นายรุ่งโรจน์ โปยขนุทด) 

คนงานทั่วไป  
(นางชิดชนก  ทั่งพรม) 

คนงานทั่วไป  
(นายกิตติศักดิ ์ ออ่นหมื่นไวย) 

คนงานทั่วไป  
(นายธนิต  คานเพ็ชรทา) 

คนงานทั่วไป  
(นายวรฤทธิ์  ก้อนเพชร) คนสวน 

(นายสุพจน์  พนูทรัพย์) 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

งานธุรการ งานการเงิน และงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

นักการ (ลูกจ้างประจ า) 
(น.ส.พิไลวรรณ ฉมิขุนทด) 

นักการ (ลูกจ้างประจ า) 
(น.ส.พิไลวรรณ ฉมิขุนทด) 

นักการ (ลูกจ้างประจ า) 
(น.ส.พิไลวรรณ ฉมิขุนทด) 

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
(นายบุญยัง วงศ์วิลาศ) 

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
(นายบุญยัง วงศ์วิลาศ) นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 

(น.ส.กมลรัศม์ พับขุนทด) 

คนงานทั่วไป  
(นางสาวชุตินนัท ์ แถวเพชร) 

คนงานทั่วไป  
(นางสาวสุปราณี พืบขนุทด) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายประเทียบ  สุวรรณ์สุข) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 

คนงานทั่วไป  
(นายสิงห์  ฉิมวาส) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

งานแผนงานโครงการและงานการเจา้หนา้ที่ โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านเพชร งานการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) 

งานระบบสารสนเทศ งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ครูผู้ช่วย 
(-ว่าง-) 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
(นางดวงตา  กลิ่นศรีสุข) 

ครู คศ.1 
(นางสาวชนิพร  ถาวรชาติ) 

ครู คศ.1 
(นางรัชฎาพร ลีชัย) 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี
(น.ส.รพีภทัร  เหงขนุทด) 

ภารโรง 
(นายสมชาย  ฉิมวาส) 

เจ้าพนกังานพัฒนาชมุชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
(ก าหนดเพิ่ม) ครู คศ.1 

(นางสาวสุมาลี  แถวเพชร) 
ครู คศ.1 

(นางสาววิไลลักษณ ์พงษ์สุวรรณ) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(นางสาวสุกญัญา เทียบประทุม) 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ ทกัษะ 
(นางสาวรัตนา  ค านาค) 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ ทกัษะ 
(นางสาวสุกญัญา เทียบประทุม) 

ผู้ดูแลเดก็ 
(นางสาวจารวุรรณ  ชวนขุนทด) 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 
(นางสาววันวิสา  พัดขุนทด) 

ผู้ดูแลเดก็ 
(นางสาวกุลจิรา  นาคนิลพงศ์) 

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 
(นางสาวกญัญา  ประสานศักดิ์) 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ 

ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน 
น.ส.มญชุภา  ตรีสรานุวฒันา 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
น.ส.วิชญาดา รัตน์ศรีจนัทร ์

เจ้าพนกังานพัฒนาชมุชน 
 (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

(ว่าง) 



ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

1 นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์) 10-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 10-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 478,560 84,000 84,000 646,560

(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
2 นายกิตติศักด์ิ  เกิดนอก ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์) 10-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 10-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 422,640 42,000  464,640

(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
ส านักปลัดเทศบาล

3  -  - 10-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 10-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 435,600 42,000  477,600

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) ว่างเดิม

ฝ่ายอ านวยการ
4 นายเมธาวี  ลีชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(การปกครองท้องถิน่) 10-2-01-2101-002 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 10-2-01-2101-002 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 402,720 18,000  - 420,720

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)
5 น.ส.กมลรัศม์ พบัขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) 10-2-01-3101-001 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปก./ชก. 10-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 229,920  -  -

6 น.ส.กรสุภา  เพยีกขุนทด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต(การปกครองท้องถิ่น) 10-2-01-3102-001 บคุลากร ปก./ชก. 10-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. 336,360  -  -

7 นางจุฑารัตน ์ เขียนพลกรัง รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 10-2-01-3103-001 เจา้หนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน ปก./ชก. 10-2-01-3103-001 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก./ชก. 293,880  -  -

8 นายนัฐพงษ ์ ด่านขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(การปกครองท้องถิน่) 10-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 10-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 249,360  -  -

ฝ่ายปกครอง  -  -

9 นางดวงรัตน์  แซ่เจีย ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) 10-2-01-2101-003 หวัหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 10-2-01-2101-003 หวัหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 342,720  -  -

(นักบริหารงานทั่วไป)
10 นายฉัตรชัย  แทนทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) 10-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบยีน ปง./ชง. 10-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบยีน ปง./ชง. 165,120  -  -

11 พ.อ.อ.เจฏน์ฎา พาขุนทด วิทยาศาสตรบณัฑิต(เทคโนโลยีเคร่ืองกล) 10-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 10-2-01-4805-001 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 291,240  -  -
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
     11.1 ส านักปลัดเทศบาล

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ระดับ 
ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง



ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

ลูกจ้างประจ า  -  -

12 น.ส.พไิลวรรณ ฉิมขุนทด ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ  - นักการ บริการพืน้ฐาน  - นักการ บริการพื้นฐาน 159,720  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ  -  -

13 น.ส.ศิริมาศ พษิจ ารูญ ครุศาสตรบณัฑิต(สุขศึกษา)  - ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  -  - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  - 243,600  -  -

14 นางจารุดา หมู่สะแก ปวส.(เลขานุการ)  - ผช.เจ้าหน้าที่ทะเบยีน  -  - ผช.เจ้าพนักงานทะเบยีน  - 154,680  -  -

15 นายทมิ หบีขุนทด มศ.3  - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  -  - พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  - 153,960  -  -

16 นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย ม.3  - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  -  - พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  - 134,520  -  -

17 นายบญุยัง วงศ์วิลาศ ป.4  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 134,880  -  -

18 นายสมเกียรติ  เถินมงคล ปวส.(การประมง)  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 112,800  -  -

 -  -

พนักงานจ้างทั่วไป  -  -

19 นายวสันต์  เพยีดขุนทด ม.6  - พนักงานดับเพลิง (7)  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -  -

20 นายธีรวุฒิ ฤทธ์ิเดช ป.6  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -  -

21 นายฉัตรชัย เฝ้าหนองดู่ ปวช.ช่างกลโรงงาน  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -  -

22 นายชูวิทย์  อาบสุวรรณ์ ปวส.เทคนิคการผลิต(เคร่ืองมือกล)  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -  -

23 นายสรวิชญ์  โชคชัยวงค์ ปวส.(คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -  -

24 นายบริุมนาถ  ปราบโจร ม.3 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000  -  -

25 นายณัฐวุฒิ  ข ามะลัง วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000  -  -

26 นางวิวรน์  โคตะวินนท์ ม.6  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -
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ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 



ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กองคลัง
27  -  - 10-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 10-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 435,600 42,000  - 477,600

ฝ่ายบรหิารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) ว่างเดิม

28  -  - 10-2-04-2102-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 10-2-04-2102-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 435,600 18,000  - 453,600

(นักบริหารงานคลัง) ว่างเดิม

29 นางมยุรี  อาชนะชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต(บริหารธุรกจิ-บญัชี) 10-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. 10-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. 271,200  -  -

30 น.ส.สุนรัีตน ์วิสุทธิวราพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) 10-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 10-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 253,680  -  -

31  -  - 10-2-04-3204-001 นักวิชาการพสัดุ ปก./ชก. 10-2-04-3204-001 นักวิชาการพสัดุ ปก./ชก. 355,320  -  - ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
32 น.ส.วิชชุดา  ธรรมโสภารัตน์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - ผช.นักวิชาการคลัง  -  - ผช.นักวิชาการคลัง  - 215,160  -  -

33 น.ส.จันทร์จิรา  เทยีมจัตุรัส บญัชีบณัฑิต  - ผช.เจ้าพนักงานการคลัง  -  - ผช.เจ้าพนักงานการคลัง  - 138,000  -  -

34 น.ส.วรินทร ขุนสูงเนิน บริหารธุรกิจบณัฑิต(การตลาด)  - ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  -  - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 11,240  -  -

35 น.ส.วิณาพร โปยขุนทด ปวส.การบญัชี  - ผช.เจ้าหน้าที่พสัดุ  -  - ผช.เจ้าพนักงานพสัดุ  - 130,320  -  -

ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 
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     11.2 กองคลัง

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน



ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กองช่าง
36  -  - 10-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 10-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 435,600 42,000  477,600

(นักบริหารงานช่าง) ว่างเดิม

ฝ่ายการโยธา  
37 นายธนู  บญุเจริญศักด์ิ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 10-2-05-2103-002 หวัหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 10-2-05-2103-002 หวัหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 429,240 18,000 447,240

(เทคโนโลยีก่อสร้าง) (นักบริหารงานช่าง)
38  -  - 10-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 10-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900  -  - ว่างเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
39  -  -  - ผช.นายช่างเขียนแบบ  -  - ผช.นายช่างเขียนแบบ  - 138,000  -  - ว่างเดิม

40 นายศุภกิตต์ิ  โคตะวินนท์ ปวส.(ช่างไฟฟา้ก าลัง)  - ผช.ช่างไฟฟา้  -  - ผช.นายช่างไฟฟา้  - 154,680  -  -

41 นายมานพ โลสันเทยีะ ปวช.(ช่างกลโรงงาน)  - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  -  - พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  - 154,680  -  -

42 นายปณิธาน  บตุรโสภา ปวส.โยธา  - ผช.นายช่างโยธา  -  - ผช.นายช่างโยธา  - 138,000  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป
43 นายรุ่งโรจน์  โปยขุนทด ม.6  - คนสวน (2)  -  - คนสวน (2)  - 108,000  -  -

44 นายสุพจน์  พนูทรัพย์ ม.6  - คนสวน   -  - คนสวน   - 108,000  -  -

45 นายไวพจน์  ขาวนวล ป.6  - คนงานทั่วไป (5)  -  - คนงานทั่วไป (5)  - 108,000  -  -

46 นายกิตติศักด์ิ อ่อนหมื่นไวย ป.6  - คนงานทั่วไป   -  - คนงานทั่วไป   - 108,000  -  -

47 นางชิดชนก ทั่งพรม ป.4  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

48 นายวรฤทธ์ิ ก้อนเพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต(อตุสาหกรรมท่องเที่ยว)  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 

     11.3 กองช่าง

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง
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49 นายธนิต คานเพช็รทา ป.6  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

50 นายปราโมทย์  กัลยาศรี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 10-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 10-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 402,720 42,000  - 444,720

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

51 นายปดิพทัธ์  อัครภูมิผล พยาบาลศาตรบณัฑิต 10-2-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. 10-2-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. 271,200 18,000 289,200

ลูกจ้างประจ า
52 นายวิสิทธ์ิ ทานประสิทธ์ิ ม.3  - พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน  - พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 178,200  -  -

53 นายเจียม  เหี้ยวขุนทด ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ บริการพืน้ฐาน  - คนงานประจ ารถขยะ บริการพื้นฐาน 165,120  -  -

54 นายชูศักด์ิ  ชาติเผือก ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ บริการพืน้ฐาน  - คนงานประจ ารถขยะ บริการพื้นฐาน 168,360  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
55 นายเสริฐ  หงิขุนทด ป.6  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 150,960  -  -

56 นายศานิต  ฉิมวาส ม.6  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 134,880  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป
57 นายบญัหยัด  บญุมา ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ (12)  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

58 นายบญุจง  เหี้ยวขุนทด ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

59 นายภูมิ  ทบัเพช็ร ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

60 นายสหสั  แถวเพชร ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

61 นายสุทนิ  แถวเพชร ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

62 นายสามารถ  กินขุนทด ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

63 นายพรีะเทพ  หวังโนนสูง ม.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ต าแหน่ง
ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน
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     11.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 



64 นายประเสริฐ  ยึดพวก ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

65 นายกิตติพงษ ์ ค าเขียว ม.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

66 นายเชาวลิต  อุปฮาต ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

67 นายวิรัตน์  ประทมุวงศ์ ม.3  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

68 นายแล  โปยขุนทด ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000  -  -

69 นายประเทยีบ สุวรรณ์สุข ป.4  - คนงานทั่วไป (4)  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

70 นายสิงห ์ ฉิมวาส ป.4  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

71 นางชุตินันท ์แถวเพชร ป.6  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

72 น.ส.สุปราณี  พบืขุนทด ปวส.การบญัชี  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 108,000  -  -

ต าแหน่ง ระดับ 

 -57-

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับ 



ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

73  -  - 10-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้น 10-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้น 435,600 42,000  477,600

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) ว่างเดิม

74  -  - 10-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 10-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 355,320  -  - ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
75 นางดวงตา  กล่ินศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  - ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ  -  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 142,800  -  -

76 น.ส.วิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 36-2-0078 ครู ค.ศ.1 36-2-0078 ครู ค.ศ.1  -  -  - เงินอุดหนุน

77 น.ส.สุมาลี  แถวเพชร ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 36-2-0079 ครู ค.ศ.1 36-2-0079 ครู ค.ศ.1  -  -  - เงินอุดหนุน

78 น.ส.สุกัญญา ประเสริฐพงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) 36-2-0656 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 36-2-0656 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย  -  -  - เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
79 น.ส.วันวิสา พดัขุนทด ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 180,000

80 น.ส.รัตนา ค านาค ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ)  -  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ)  - 41,880  -  - เงินอุดหนุน

81 น.ส.สุกญัญา เทียบประทุม ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  (ทกัษะ)  -  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  (ทกัษะ)  - 32,880  -  - เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างทั่วไป
82 น.ส.จารุวรรณ ชวนขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต(การวัดผลการศึกษา)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  -  -  -  - เงินอุดหนุน

83 น.ส.กุลจิรา  นาคนิลพงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการผังเมือง)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 108,000  -  -

84 นายศักด์ิครินทร์  ค้าข้าว ศิลปศาสตรบณัฑิต  - นักการ  -  - นักการ  - 108,000  -  -

ระดับ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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     11.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร



85  -  - 32139-1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  - 32139-1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  -  -  -  - ว่างเดิม เงินอดุหนุน

86 นางรัชฎาพร  ลีชัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 32140-2 ครู คศ.1 32140-2 ครู คศ.1  -  -  - เงินอุดหนุน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

87 น.ส.ชนิพร  ถาวรชาติ ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 32141-2 ครู คศ.1 32141-2 ครู คศ.1  -  -  - เงินอุดหนุน

88  -  - 33537-2 ครูผู้ช่วย  - 33537-2 ครูผู้ช่วย  -  -  -  - ว่างเดิม เงินอดุหนุน

89 น.ส.กัญญา  ประสานศักด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต(การศึกษาปฐมวัย) ผช.ครูผุ้ช่วย  -  - ผช.ครูผู้ช่วย  - 180,000  -  -

90 น.ส.รพภัีทร  เหงขุนทด ปวส.การบญัชี 2790-5 ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี  - 2790-5 ผช.เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  - 13,080  -  - เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างทั่วไป
91 นายสมชาย  ฉิมวาส ม.3 1619-4 ภารโรง  - 1619-4 ภารโรง  -  -  -  - เงินอุดหนุน

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง

โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร

พนักงานจ้างตามภารกิจ/บุคลากรสนับสนุนการสอน

ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 
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ต าแหน่ง ต าแหน่ง เงิน เงินค่า หมาย

เลขที่ เลขที่ เงิน ประจ า ตอบแทน เหตุ

เดือน ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กองสวัสดิการสังคม
92  -  - 10-2-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 10-2-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 435,600 42,000  - 477,600

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ว่างเดิม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
93 นายอุทยั  ลายภูค า ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 10-2-11-2105-002 หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน ต้น 10-2-11-2105-002 หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน ต้น 498,600 18,000  - 516,600

(พฒันาสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
94  -  - 10-2-11-4801-001 เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ปง./ชง. 10-2-11-4801-001 เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ปง./ชง. 297,900  -  - ก าหนดเพิม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ
95 น.ส.มญชุภา ตรีสรานุวัฒนา วิทยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ)  - ผช.นักพฒันาชุมชน  -  - ผช.นักพฒันาชุมชน  - 208,680  -  -

96 น.ส.วิชญาดา รัตน์ศรีจันทร์ ปวช.(ภาษาต่างประเทศ)  - ผช.เจ้าหน้าที่พฒันาชุมชน  -  - ผช.เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน  - 139,560  -  -

เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ระดับ 
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     11.6 กองสวัสดิการสังคม

ที่ ช่ือ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลบ้านเพชร ยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  คือมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอกออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ เทศบาลต าบลบ้านเพชร            
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย คือท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่ 

สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้  ให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรเลือกวิธีการพัฒนาวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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 13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล             
บ้านเพชร มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย
      
 



  
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ท่ี               /๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไปตามมาตรา 
๓๕ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๑๔,๑๕ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลโดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านเพชร  ประกอบด้วย 

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร  ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร  กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๖.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๗.  ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๘.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๙.  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 

ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยให้ค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณ
งานของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาล ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไป
ตามระเบียบ 

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

๕๒๙
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

คร้ังที่ 1/2560 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
----------------------------------------------------- 

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
 1. นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร     ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร         กรรมการ 
 3. นายกิตติศักด์ิ  เกิดนอก  รองปลัดเทศบาล รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
     และ รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 4. นายเมธาวี  ลีชัย  หัวหน้าฝุายอ านวยการ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 5. นายธนู บุญเจริญศักดิ์  หัวหน้าฝุายการโยธา รก.ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 6. นายปราโมทย์ กัลยาศรี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
       7. นายอุทัย  ลายภูค า  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 8. นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการ/เลขานุการ 
 
  เมื่อถึงเวลา 14.00 น. คณะท างานมาพร้อมกันแล้วนายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ ในฐานะประธาน
คณะท างาน  กล่าวเปิดประชุม รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ)   - การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมประชุมเพื่อด าเนินการในการจัดท า

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) เนื่องจากจะสิ้นสุดการใช้แผนอัตราก าลัง เดิมใน
วันท่ี  30  กันยายน 2560 นี้ จึงต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังใหม่ ในส่วน
ของแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลเพื่อให้มีแผนอัตราก าลังท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์แก่เทศบาล โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ลักษณะงาน ความยาก และ
คุณภาพของงาน จึงได้เชิญทุกท่าน ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมและด าเนินการตามภารกิจงานแต่
ละกองได้ร่วมด าเนินการในการเสนอแนะ และจัดสรรอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับงานและ
ภารกิจของแต่งาน/กอง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   

ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ)   -ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเพชร ที่ 529/2560 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2560 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

 
พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายก าหนดแผนงานและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดท้ังภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯ ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคลากรจะต้องเป็นไปตาม มาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และข้อ 14,15 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 
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และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนอัตรา ก าลังของเทศบาล เพื่อเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามที่ก าหนด 

 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน   -ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาด าเนินการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ)  -ในส่วนรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการให้ทางฝุายเลขานุการได้

ด าเนินการชี้แจงต่อท่ีประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาด าเนินการต่อไป เชิญครับ 
เลขานุการ (นักทรัพยากรบุคคล)  ก่อนอื่นทางฝุายเลขานุการ ขอแจ้งข้อมูลในส่วนของอัตราก าลังเดิม หรือ

ในขณะนี้ ก่อนที่จะมีการก าหนดต าแหน่งเพื่อประกาศใช้ในปีงปม.2561-2563 ต่อไป 
ดังนี้   

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง (10-2-00-1101-001) 1 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น (10-2-00-1101-002) 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน  

 - - 
ส านักปลัดเทศบาล (01)  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (10-2-01-2101-001) ว่าง 
ฝ่ายอ านวยการ  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (10-2-01-2101-002) 1 
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)  (10-2-01-3101-001) 1 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) (10-2-01-3102-001) 1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) (10-2-01-3103-001) 1 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (10-2-01-4101-001) 1 
ฝ่ายปกครอง  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (10-2-01-2101-003) 1 
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง/ชง) (10-2-01-4102-001) 1 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) (10-2-01-4805-
001) 1 
ลูกจ้างประจ า  
 นักการ 1 
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ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
กองคลัง (04)  

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (10-2-04-2102-001) ว่าง 
ฝุายบริหารงานคลัง  

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (10-2-04-2102-002) ว่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) (10-2-04-3201-001) 1 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก) (10-2-04-3203-001) 1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 

รวมที่มีคนครองกองคลัง 6 
 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
กองช่าง (05)  

นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (10-2-05-2103-001) ว่าง 
ฝ่ายการโยธา  
นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (10-2-05-2103-002) 1 
นายช่างโยธา (ปง/ชง) ว่าง 
(10-2-05-4701-001)  
  

 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2 
พนักงานขับรถยนต ์ 2 
พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานดับเพลงิ 7 
คนงานทั่วไป 1 

รวมที่มีคนครองส านักปลัดเทศบาล 25 
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ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ว่าง 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู 1 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 
พนักงานจ้างท่ัวไป  
คนสวน 2 
คนงานทั่วไป 5 

รวมที่มีคนครองกองช่าง 11 
 
 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)  
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (10-2-06-2104-001) 1 
พยาบาลวชิาชีพ (ปก/ชง) (10-2-06-3602-001) 1 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 
 คนงานประจ ารถขยะ  2 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานขับรถยนต ์ 2 
พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงานประจ ารถขยะ 12 
คนงานทั่วไป 4 

รวมที่มีคนครองกองสาธารณสุขฯ 23 
 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)  
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (10-2-08-2107-001) ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
ครู  (36-2-0078) 1 
ครู  (36-2-0079) 1 
ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656) 1 
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ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 
พนักงานจ้างทั่วไป  
ผู้ดูแลเด็ก 1 
ผู้ดูแลเด็ก 1 
นักการ 1 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา (32139-1) ว่าง 
ครู (32140-2) 1 
ครู (32141-2) 1 
ครูผู้ช่วย (33537-2) ว่าง 
บุคลากรสนับสนุนการสอน/พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยครูผูช้่วย  1 
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี (2790-5) 1 
พนักงานจ้างทั่วไป  
ภารโรง (1619-4)  1 

รวมที่มีคนครองกองการศึกษาฯ 15 
 
 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังเดิม 
กองสวัสดิการสังคม (11)  
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน้ (10-2-11-2105-001) ว่าง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน  
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน้ 1 
(10-2-11-2105-002)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 

รวมที่มีคนครองกองสวัสดิการสังคม 3 
 
เลขานุการ (นักทรัพยากรบุคคล)  -ทางฝุายเลขานุการ ขอชี้แจงถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทางการ

ด าเนินการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในครั้งนี้ ดังนี้ 
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-ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ด่วนมาก ท่ี มท 0809.2/ว 53 ลงวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2560 แจ้งการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2561-2563 เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างต่อเน่ืองมีผลบังคับใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2560 มีรายระเอียด ดังนี ้

  1. ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ท่ีได้แต่งต้ังทุกท่านในท่ีนี้ตาม

ค าสั่งท่ี 529/2560 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  
     2. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ 

โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและก าหนด
ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎมายอื่นให้สอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น โดยแบ่งออกเป็นด้าน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านการเมือง  ด้านการบริหาร  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรท่ีจะต้องด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า และอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดหรือตาม
นโยบายหรือไม่ 

ท้ังนี้ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
หลักการ SWOT  เพื่อให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและภายใต้อ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยทางฝายเลขาได้ท าการวิเคราะห์
ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร มาแล้ว รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  -วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลฯ และวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยท้ังนี้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
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กระทรวงมหาดไทยก าหนด ซึ่งท าการวิเคราะห์แล้วสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 7 
ด้าน ดังนี ้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

    (1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
    (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
    (3) การสาธารณูปการ 
    (4) การผังเมือง 
    (5) การควบคุมอาคาร 

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    (1) การจัดการศึกษา 
   (2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ  

ผู้ด้อยโอกาส 
    (3) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    (4) ส่งเสริมกฬีา 
    (5) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

    (1) การจัดให้มีและควบคุมตลาดและท่ีจอดรถ   
    (2) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่นๆ  
    (4) การขนส่งและการวิศวกรรมจารจร 
   (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    (6) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  

    (1) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
    (2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
    (3) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

    (1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
    (2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    (3) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    (4) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   ( 5 )  ก ารจั ดการการบ า รุ ง รั กษาและการ ใช้ ประ โยชน์ จากปุ า ไม้ ท่ี ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    (6) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    (2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (3) เสรมิสร้างศักยภาพการปฏบิัติหน้าท่ีของบุคลากรภายในองค์กร 
    (4) การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
เลขานุการ (นักทรัพยากรบุคคล)   -และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งเทศบาลต าบลบ้าน
เพชร  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตท่ีพึง
ประสงค์ไว้ว่า “งามล ้าสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้น้า
ด้านการบริการประชาชน” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาดังน้ี 

   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เทศบาลจะพัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

พัฒนาระบบผังเมืองและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อการพัฒนา
ศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ อันจะเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตของประชาชน 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 กองช่าง  
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลจะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดูแล
สุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีให้มีความสะอาด ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมของ
บ้านเมือง 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ จัดการให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์ 
และมีระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
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เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 
 กองช่าง  

 
3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีโอกาสในการเรียนรู้ ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึง  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยการวาง
แนวทางในการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพกาย จิตใจ สังคม ที่ดี บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมท้ังการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อ
สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   เสริมสร้างและ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ  และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุม  เพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร อุปกรณ์ และทักษะใน
การช่วยเหลือประชาชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
ชุมชน 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการพัฒนา
ความรู้ ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ทุน ท่ีท ากิน และการ
ประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ได้รับสวัสดิการสังคม อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักปลัดเทศบาล 
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 
 กองคลัง 

 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

เทศบาลจะส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
พัฒนาชุมชนตนเองได้  เน้นการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้
ว่างงาน  พร้อมเสริมสร้างด้านสวัสดิการสังคมท่ีดี กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยระบบการ
บริหารจัดการของชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยเน้น
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อน ามาสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและ
แปรรูปผลผลิต รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้าแลผลิตภัณฑ์  ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ 
การหมุนเวียนของเงินทุน และการสร้างงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย
สามารถพึ่งตนเองได้และด ารงอยู่อย่างมั่นคง   

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 กองสวัสดิการสังคม 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร จะอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม การจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น พร้อมท้ังท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่
สืบไป 

เปูาหมายของการพัฒนาคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยมีศาสนา
เป็นเครื่องชี้น าชุมชนและสังคม  

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร  จะพัฒนาองค์กรให้มีและใช้หลักการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดย
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล พัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น การจัดสถานท่ีท างาน
ให้น่าอยู่น่าท างาน  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในการให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

เปูาหมายของการพัฒนาคือ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารทุกขั้นตอน  อีกท้ังเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ 

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 กองคลัง 
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ให้
บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพื่อ
รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ด้านนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยด าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT ดังต่อไปน้ี 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจโดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis   ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  

สรุป แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 
     2. มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลที่ชัดเจน  คล
อบคลุมอ านาจหน้าท่ีตามภารกิจ และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจท่ีได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 
     3 .  บุคลากรระดับบริหาร  ส่ วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน 
     4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างานให้
ส าเร็จ  
     5. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  รับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     6. มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  
     7. มีผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางาน 
     8. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท า
แผน การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น 
     9. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
     10. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
     11. ขอบเจตภาระงานมีความชัดเจน 
     12.  มี เครื่องมือ อุปกรณ์  การท างานท่ี ท่ัวถึ ง 
ทันสมัย 
     13. มีนโยบาย/ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจนเหมือนกันท่ัวท้ังองค์กร 
 

     1. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อยู่หลายสายงาน ในบางสายงานบุคลากรไม่สามารถท างานแทน
กันได้ ขาดทักษะในการท างาน 
     2. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ           
ไม่มีระบบการพิจารณาให้ความดี - ความชอบจากผลการ
ปฏิบัติงาน      
     3. ไม่มีตัวชี้วัดในการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจน 
     4. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 
     6. เกิดวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ในองค์กร 
     7. บุคลากรบางส่วนมีความคิดแบบปิด/แคบ/ขาดการมอง
ปัญหาในภาพรวม 
     8. โครงสร้างและอัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
     9. ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กรยังไม่สมบูรณ์ ขาดการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
     10. ขาดฐานข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
น่าเชื่อถือ จึงไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
    11. ไม่มีการพัฒนาระบบคุณภาพ (HWP,ISO)  
     12. ขาดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ยังไม่มีอาคาร
ส านักงานท่ีได้มาตรฐาน HWP  
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค (threats) 
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  
     2. เทศบาล สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และงบประมาณภายใต้กรอบของกฎหมาย 
     3. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นนโยบายในระดับประเทศ ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  
     4. กระแสการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเกิด
ภาวะวิกฤตท าให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง  
     5. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
กระจายอ านาจฯ จากหน่วยงานก ากับดูแล  ท าให้มีแหล่ง
สนับสนุนทางวิชาการท่ีมากขึ้น  
     6. มีระบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น 
HWP,ISO เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
     7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มี 
ช่องทางประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
หลากหลาย เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทาง Social Media ต่างๆ  
 8.มีเครื่องมือใหม่ๆในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น HR 
Scorecard, Knowledge Management (KM), 
Performance Management (PM) 
     9. เทศบาล ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

     1. นโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
ท าให้ภารกิจบางภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนไม่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
     2. ข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ
จัดให้มีและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นเครื่องมือก ากับ
ดูแลยังมีความล่าช้าไม่ทันต่อกฎเกณฑ์และมาตรฐาน ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
      3. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
     4. การก าหนดกรอบอัตราก าลังโดยมีข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิน
ร้อยละ 40  ท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอ บางงานคนล้น
งาน  บางงานงานล้นคน 
     5. การก ากับดูแลและบริหารจัดการภาครัฐยังมี
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และมีกฎระเบียบท่ี
ยุ่งยาก ซับซ้อน  
     6. ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
พนักงานลดลง  

  
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังรายละเอียดข้างต้น จึง

ได้ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) ดังนี ้
“ จับมือร่วมใจพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สู่องค์กรธรรมาภิบาล ” 

1. แนวทางพัฒนาที่ 1 มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับ
ภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

2. แนวทางพัฒนาที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วน
ร่วมการท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

3. แนวทางพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

4. แนวทางพัฒนาที่ 4 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

5. แนวทางพัฒนาที่ 5 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม
และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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6. แนวทางพัฒนาที่ 6 มีระบบการบริหารผลงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า  

7. แนวทางพัฒนาที่ 7 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Leaning Organization)  

 
        3. การวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน ตามท่ีหัวหน้าส านัก/ผอ.

กอง แต่ละกองได้ให้ข้อมูลปริมาณงานพร้อมแสดงค่างาน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ
ท้ายนี ้(เอกสารประกอบ ๑) เอกสารแสดงปริมาณงานของแต่ละกองฯ 

เลขานุการ (นักทรัพยกรบุคคล)  ในส่วนของฝุายเลขานุการ มีรายละเอียดข้อมูล ต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนั้น เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการพิจารณา
ก าหนดการใช้ต าแหน่งต่างๆ เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการต่อไป  

 
ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ)  -จากท่ีฝุายเลขานุการได้น าเสนอถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามกฎหมาย

จัดต้ัง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไปแล้วนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลการ
ด าเนินการในการจัดท าแผนอัตราก าลังในครั้งนี้ เพื่อให้มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  
หรือใช้ต าแหน่งท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล และประชาชนต่อไป 

  -ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านในท่ีนี้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงภารกิจงานท่ีจะต้องมี
การด าเนินการก่อนหลัง เร่งด่วน หรือจ าเป็นต่อเทศบาล ต่อไป ครับ 

ปลัดเทศบาล   กระผมนายประดิษฐ์ ศรีจันทร์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอเสนอให้
ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงความต้องการของต าแหน่งในแต่ละภารกิจงานของการด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการ หรือภายในส่วนราชการ งาน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน
โดยตรงตามกอง/งาน ต่างๆ เพื่อรับทราบเป็นข้อมูลและจะได้มีการร่วมกันพิจารณา
ก าหนดการใช้ต าแหน่งต่างๆ ในครั้งนี้ครับ  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กระผมนายกิตติศักด์ิ  เกิดนอก ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ถือว่าเป็นประโยชน์ในการ
ร่วมกันพิจารณาในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของภารกิจงานภายในส านักปลัดเทศบาล คง
จะไม่มีส่วนใดหรืองานใดเพิ่มเติม สืบเนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรของเทศบาลท่ี
ค่อนข้างสูงอยู่แล้วในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและในปีงบประมาณ 2560 นี้  

ผู้อ านวยการกองคลัง  กระผมนายเมธาวี  ลีชัย ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองคลัง ในส่วนภารกิจงานของกองคลัง ขอเสนอท่ีประชุมก าหนดต าแหน่ง
ส าหรับผู้มาปฏิบัติหน้าท่ีในด้านพัสดุของเทศบาล เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
โดยตรงท่ีเป็นข้าราชการ มีเพียงผู้ท่ีได้รับมอบหมายและพนักงานจ้างอีกเพียง 1 อัตรา ซึ่ง
งานพัสดุถือเป็นงานส าคัญมาก จะต้องมีอาศัยผู้มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ี
ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของแต่ละต าแหน่งตามมาตรฐานของต าแหน่งนั้นๆ จึง
เห็นควรก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัดสุเพิ่มจ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
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1. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา
ผู้อ านวยการกองช่าง   กระผมนายธนู  บุญเจริญศักด์ิ ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายการโยธา รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ไม่มีการขอก าหนดต าแหน่งใดๆ เพิ่มเติม แต่ขอให้ท่ี
ประชุมคงต าแหน่งท่ีว่างเดิมในส่วนของต าแหน่งซึ่งเป็นต าแหน่งของข้าราชการ ต าแหน่ง 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน และต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานด้านช่าง เพื่ออ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ครับ  

ผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ   กระผมนายปราโมทย์  กัลยาศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ขอเสนอการก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมครับ  

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กระผมนายกิตติศักด์ิ  เกิดนอก ต าแหน่ง รอปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเสนอท่ีประชุม
ให้มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
เพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษาของเทศบาลท่ีมีท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
เพชร และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กระผมกระผมนายอุทัย ลายภูค า ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ขอ
เสนอท่ีประชุมให้มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1
อัตรา เพื่อรองรับภารกิจด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนของผู้สูงอายุ ประจ าเทศบาลต าบล 
บ้านเพชร ครับ 

ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ)   จากการน าเสนอข้อมูลอัตราก าลังเดิม และข้อมูลความต้องการต าแหน่ง
ต่างๆ ในแต่ละภารกิจ ของส่วนราชการ จึงให้คณะกรรมการในท่ีนี้ร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดตามหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาตามท่ีได้มีการเสนอมา อย่างรอบคอบและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

มติที่ประชุม 1. จากการวิเคราะห์ ภารกิจ อ านาจ หน้าท่ีของเทศบาลต าบลบ้านเพชร การ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis  
และประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) : HRS ตลอดจนอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่ีต้องท าตามกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลต าบลบ้าน
เพชร มีภารกิจหลัก ภารกิจรอง ท่ีต้องด าเนินการ ดงันี ้

ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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3. การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
4. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
6. การพฒันาระบบบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา

ระบบบริการประชาชนท่ีสะดวก รวดเร็ว บริการประทับใจ 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  
8. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
ภารกิจรอง    

1. พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ
จ าเป็นของส่วนราชการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมี
การบูรณาการการท างานร่วมกนั 

3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย 

4. เสริมสร้างให้มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมและ

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารงานและการบริการประชาชน 
6. พัฒนาระบบการบริหารผลงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ

คุ้มค่า 
7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning 
Organization)  

8. การส่งเสริมการเกษตร 
9. การสนับสนุน และส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 

มติที่ประชุม 2. เห็นชอบให้มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
ให้มีการก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีแต่ละส่วนราชการได้น าเสนอมาโดยให้ทางฝุาย

เลขาได้ไปด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ประชุมเพื่อยกร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ในการ
ประชุมในครั้งหน้า เพื่อพิจารณาในรายละเอียดประกอบภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอีก
ครั้งหนึ่ง  

  สรุปจ านวนต าแหน่งที่ที่ประชุมได้รับการเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ สังกัดกอง

คลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 1 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจงานด้านพัสดุ 
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   2 ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าท่ี เพื่อรองรับ
ภารกิจงานด้านการศึกษา 

   3. ก าหนดต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์เพื่อรองรับภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคม
และชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

   4. ให้คงต าแหน่งท่ีว่างอยู่เดิมของกองช่าง เพื่อสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง
ต่อไป ดังนี้  

    4.1 ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
    4.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   
   5. ให้คงต าแหน่งท่ีว่างอยู่เดิมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน

เพชร เนื่องจาก เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินการสอบให้ ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา 

   6. ในส่วนของต าแหน่ง ผู้บริหารเทศบาล ให้ด าเนินการคงไว้ตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนอัตราก าลัง ต่อไป ดังนี้ 

    6.1 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    6.2 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
    6.3 ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
    6.4 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
    6.5 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.6 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    6.7 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล           

บ้านเพชร  
    3. เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ไปค านวณภาระค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณายก

ร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ในการประชุม ครั้ง
หน้า 

     3. เห็นชอบให้มีการก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดังนี้ 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังรายละเอียด จึงได้

ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) ดังนี้ 
“ จับมือร่วมใจพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สู่องค์กรธรรมาภิบาล ” 

 1. แนวทางพัฒนาที่ 1 มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและ
ความจ าเป็นของส่วนราชการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 2. แนวทางพัฒนาที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วมการท างาน
เป็นทีม และมีการบูรณาการรว่มกัน 

 3. แนวทางพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
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 4. แนวทางพัฒนาที่ 4 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 5. แนวทางพัฒนาที่  5  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

 6. แนวทางพัฒนาที่ 6 มีระบบการบริหารผลงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า  

 7. แนวทางพัฒนาที่ 7 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Leaning Organization 

โดยที่ประชุมได้มีการก าหนดเป็นบทสรุปแนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Strategy) : HRS และระยะเวลาที่จะด าเนินการ ไว้ดังนี้ 

 
ท่ี 

 
แนวทางพัฒนา 

 
เปูาประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กับ HRS 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ 
และความจ าเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
 

1.ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
2.  จัดท าแผนผัง เส้นทาง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ กั บ
พนักงาน 

1.จ านวนครั้ ง ในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
2. ระดับความส าเร็จในการ
จั ด ท า แ ผ น ผั ง เ ส้ น ท า ง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ กั บ
พนักงาน 

1 2561 
- 

2563 

2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ท างานแบบมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม และมีการ 
บูรณาการร่วมกัน 

1.พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มีวิสัยทัศ และเข้าใจ
ในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.จัดประชุมเพื่อการรับฟังความ
คิดเห็นของข้าราชการในทุก
ระดับสม่ าเสมอ 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม   งาน
บร ร ลุ ผ ลต าม เปู า หม า ย  
ท างานมีความสุข 
2.จ านวนครั้งในการประชุม 

2 2561 
- 

2563 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1 . ใ ห้ พ นั ก ง า น น า ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการท างาน 

1.ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
2 .  จ า น ว น ส วั ส ดิ ก า ร
นอกเหนือจากสิ่ งที่  กม.
ก าหนด 
3. ระดับความพึงพอใจของ
บุ ค ล า ก ร ต่ อ ก า ร จั ด
สวัสดิการ 

3 2561 
- 

2563 
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ที่ แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ความ

สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4 สร้างความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารงานบุคคล 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ด าเนินงาน
2. เ พ่ือส่ ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงานทุก
ระดับ
3. มีการเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
เทศบาล

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์
การตัดสินใจหรือการใช้
ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
หน่ ว ย ง าน ใน เ รื่ อ ง ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือ
การตรวจสอบ
3.จัด โครงการฝึกอบรม
กิ จ ก ร รมด้ า นคุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
4.จ านวนเรื่ องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล

4 2561 
- 

2563 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 
ประธาน (นายกเทศมนตรีฯ) -ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมกัน

พิจารณายกร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ก่อนการ
น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ต่อไป 

-หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก กระผมขอปิดประชุม

-ปิดประชุมเวลา 15.30 น.-

   (ลงชื่อ)    บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด) 

  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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  (ลงชื่อ)    ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์) 

 ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

             (ลงชื่อ)    รับรองรายงานการประชมุ 
  (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
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(เอกสารประกอบ ๑) 
 

บัญชีแสดงรายการค านวณปริมาณงานของแต่ละ ส านัก/กอง 
เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

คร้ังที่ 2/2560 
วันที่  8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
----------------------------------------------------- 

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
 1. นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร     ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร         กรรมการ 
 3. นายกิตติศักด์ิ  เกิดนอก  รองปลัดเทศบาล รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
     และ รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 4. นายเมธาวี  ลีชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 5. นายธนู บุญเจริญศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
 กรรมการ 
 6. นายปราโมทย์ กัลยาศรี  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
       7. นายอุทัย  ลายภูค า  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 8. นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการ/เลขานุการ 
 
  เมื่อถึงเวลา 14.00 น. คณะท างานมาพร้อมกันแล้วนายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ ในฐานะประธาน
คณะท างาน  กล่าวเปิดประชุม รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน (นายกเทศมนตรี)  การประชุมคร้ังนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561-2563  
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน (นายกเทศมนตรี)   รับรองรายงานกาประชุมคร้ังทีผ่่านมา (27 กรกฎาคม 2560) 
ระเบียบวาระที่  3 พิจารณายกร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
ประธาน (นายกเทศมนตรี)  ให้ทางฝ่ายเลขาเสนอข้อมูลการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามการก าหนด

ต าแหน่งต่างๆ ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ให้คณะกรรมการได้พิจารณา 

เลขานุการ (บุคลากร )   จากข้อมูลการก าหนดต าแหน่งในการประชุมคร้ังที่ผา่นมา ดังนี้ 
 1. ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ สังกัดกอง

คลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 1 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจงานด้านพัสดุ 
   2 ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าท่ี เพื่อรองรับ
ภารกิจงานด้านการศึกษา 
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3. ก าหนดต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์เพื่อรองรับภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคม
และชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4. ให้คงต าแหน่งท่ีว่างอยู่เดิมของกองช่าง เพื่อสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง
ต่อไป ดังนี้  

    4.1 ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
     4.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

5. ให้คงต าแหน่งท่ีว่างอยู่เ ดิมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร เนื่องจาก เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินการสอบให้ ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา 

   6. ในส่วนของต าแหน่ง ผู้บริหารเทศบาล ให้ด าเนินการคงไว้ตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนอัตราก าลัง ต่อไป ดังนี้ 

    6.1 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    6.2 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
    6.3 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
    6.4 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
    6.5 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.6 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    6.7 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบ้านเพชร) 
 
  ซึ่งค านวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ทั้งสิ้นรวม 20,767,391 

บาท คิดเป็น   ร้อยละ  33.93 
มติที่ประชุม    1. เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

2563 ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอรูปเล่มร่างแผนอัตราก าลังฯ ดังมีรายละเอียดของ
โครงสร้างส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่ง และภาระค่าใชจ้่าย ดังนี้ 

     -โครงสร้างเทศบาล 
     -กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
     -ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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 -โครงสร้างเทศบาล 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560)  (2561-2563) 

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 
 -งานตรวจสอบภายใน  -งานตรวจสอบภายใน 
1. ส านักปลัดเทศบาล 1. ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) 
 1.1 ฝ่ายอ านวยการ  1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
     -งานบริหารทั่วไป      -งานบริหารทั่วไป 
     -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     -งานนิติการ      -งานนิติการ 
     -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ      -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
     -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       -งานธุรการและกิจการสภา 
     -งานรักษาความสงบ    
     -งานธุรการ    
     -งานกิจการสภา   
1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2 ฝ่ายปกครอง 
     -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว      -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
       ประชาชน        ประชาชน 
       -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
        รักษาความสงบ  
       -งานนิติการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560)  (2561-2563) 

2.กองคลัง 2.กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง) 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง      -งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     -งานพัสดุและทรัพย์สิน      -งานธุรการ 
     -งานการเงิน บัญชี และงานระเบียบ 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     -งานธุรการ      -งานการเงิน บัญชี และงานระเบียบ 
     -งานพัฒนารายได้      -งานพัฒนารายได้ 
     -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    

    
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560) (2561-2563) 

3. กองช่าง 3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) 
3.1 ฝ่ายการโยธา      -งานสวนสาธารณะ 
     -งานสาธารณูปโภค      -งานธุรการ 
     -งานสวนสาธารณะ 3.2 ฝ่ายการโยธา 
     -งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ      -งานสาธารณูปโภค และวิศวกรรม 
     -งานธุรการ      -งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560)  (2561-2563) 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
     -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม      -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     -งานรักษาความสะอาด      -งานรักษาความสะอาด 
     -งานเผยแพร่และฝึกอบรม      -งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ      -งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ 
     -งานธุรการ งานการเงินบัญชี และงาน      -งานธุรการ งานการเงินบัญชี และงาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560)  (2561-2563) 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา) 

     -งานแผนงานและโครงการ 
     -งานแผนงานและโครงการและงานการ
เจ้าหน้าที่ 

     -งานระบบสารสนเทศ      -งานระบบสารสนเทศ 
     -งานการเจ้าหน้าที่      -งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
     -งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)      -งานกีฬาและนันทนการ 
     -งานกีฬาและนันทนการ      -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน      -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
     -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม      โรงเรียน 
 โรงเรียน      -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
     -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2558-2560)  (2561-2563) 

6. กองสวัสดิการสังคม 6. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน      -งานสังคมสงเคราะห์ 
     -งานพัฒนาชุมชน      -งานธุรการ 
     -งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
     -งานสังคมสงเคราะห์      -งานพัฒนาชุมชน 
     -งานธุรการ      -งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  (10-2-00-1101-001) 1 1 1 1  -  -  -   
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (10-2-00-1101-002) 1 1 1 1  -  -  -   

หน่วยตรวจสอบภายใน                 
ส านักปลัดเทศบาล (01)                 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (10-2-01-2101-001) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ 

                ด าเนินการของ ก.กลาง) 

ฝ่ายอ านวยการ                 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (10-2-01-2101-002) 1 1 1 1  -  -  -   
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) (10-2-01-3101-001) 1 1 1 1  -  -  -   
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) (10-2-01-3102-001) 1 1 1 1  -  -  -   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) (10-2-01-3103-001) 1 1 1 1  -  -  -   
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (10-2-01-4101-001) 1 1 1 1  -  -  -   
ฝ่ายปกครอง                 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(10-2-01-2101-003) 1 1 1 1  -  -  -   
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง/ชง) (10-2-01-4102-001) 1 1 1 1  -  -  -   

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปง/ชง) (10-2-01-4805-001) 1 1 1 1  -  -  -   
ลูกจ้างประจ า                

 นักการ 1 1 1 1  -  -  -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ                

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1  -  -  -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1  -  -  -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2  -  -  -  
พนักงานขับรถยนต์  2 2 2 2  -  -  -  

พนักงานจ้างท่ัวไป                 
พนักงานดับเพลิง 7 7 7 7  -  -  -   
คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -   

รวมหน้านี้ 26 26 26 26     
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ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

          

กองคลัง (04)                 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหวา่งการ 

(10-2-04-2102-001)               ด าเนินการของ ก.กลาง) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง                 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหวา่งการ 

(10-2-04-2102-002)               ด าเนินการของ ก.กลาง) 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -   

(10-2-04-3201-001)                 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -   

(10-2-04-3203-001)                 

นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพิ่ม 

(10-2-04-3204-001)                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1  -  -  -   

         

รวมหน้านี้ 8 9 9 9 +1  -  -   
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ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

กองช่าง (05)                 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ 
(10-2-05-2103-001)               ด าเนนิการของ ก.กลาง) 
ฝ่ายการโยธา                 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -   

(10-2-05-2103-002)                 

นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม   

(10-2-05-4701-001)                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม   
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1  -  -  -   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1  -  -  -   
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 
คนสวน 2 2 2 2  -  -  -   
คนงานทั่วไป 5 5 5 5  -  -  -   

รวมหน้านี้ 14 14 14 14     
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ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)                 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -   
(10-2-06-2104-001)                 
พยาบาลวิชาชีพ (ปก/ชง) 1 1 1 1  -  -  -   

(10-2-06-3602-001)                 
ลูกจ้างประจ า                 

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -   
 คนงานประจ ารถขยะ  2 2 2 2  -  -  -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 
คนงานประจ ารถขยะ 12 12 12 12  -  -  -   
คนงานทั่วไป 4 4 4 4  -  -  -   

รวมหน้านี้ 23 23 23 23     
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ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

กองการศึกษาฯ(08)                 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม (อยู่ระหว่างการ 

(10-2-08-2107-001)               ด าเนินการของ ก.กลาง) 

นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) (10-2-08-3803-001)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพิ่ม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1  -  -  -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นเพชร                 
คร ู (36-2-0078) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 
คร ู (36-2-0079) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 

ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2  -  -  - เงินอุดหนุน 

พนักงานจ้างท่ัวไป                 
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล 
นักการ 1 1 1 1  -  -  -   

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร                 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา (32139-1) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 
ครู (32140-2) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 
ครู (32141-2) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 

ครูผู้ช่วย (33537-2) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม  เงินอุดหนุน (ร้องขอ กสถ.) 

บุคลากรสนับสนนุการสอน/พนกังานจ้างตามภารกจิ          -       

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  1 1 1 1  -  -  - งบเทศบาล 
ผู้ช่วยพนกังานการเงินและบัญชี (2790-5) 1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 

พนักงานจ้างท่ัวไป                 

ภารโรง (1619-4)  1 1 1 1  -  -   - เงินอุดหนุน 

รวมหน้านี้ 18 19 19 19 +1  -  -   
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ส่วนราชการ 

  อัตราก าลังที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

หมายเหต ุ

กรอบ จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 
อัตรา ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า       

ก าลังเดิม 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

กองสวัสดิการสังคม (11)                 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น 1 1 1 1  -  -  - 

ว่างเดิม (อยู่ระหว่าง
การ 

(10-2-11-2105-001)               
ด าเนินการของ ก.
กลาง) 

 ฝ่ายพัฒนาชุมชน                 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น 1 1 1 1  -  -  -   
(10-2-11-2105-002)                 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง)  - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดเพิ่ม 

(10-2-11-4801-001)                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -   

รวมหน้านี้ 4 5 5 5 +1    -   
         

         รวมทั้งสิ้น 93 96 96 96 +3  -  -   
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ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ที่ ชื่อสายงาน 

    
จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

ระดับ จ านวน ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 1 646,560 1 1       16,440 16,440 18,120 663,000 679,440 697,560 

2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่) ต้น 1 1 464,640 1 1       13,080 13,200 13,320 477,720 490,920 504,240 

  ส านักปลัดเทศบาล (01)                               

3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1  - 435,600 1 1       13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

  ฝ่ายอ านวยการ                               

4. หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 420,720 1 1       13,440 13,080 13,080 434,160 447,240 460,320 

5. นักจัดการงานทัว่ไป ปก. 1 1 229,920 1 1       7,680 7,680 8,400 237,600 245,280 253,680 

6. นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 336,360 1 1       12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080 

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 293,880 1 1       11,760 11,880 12,240 305,640 317,520 329,760 

8. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 1 1 249,360           10,080 10,440 10,560 259,440 269,880 280,440 

  ฝ่ายปกครอง                               

9. หัวหน้าฝา่ยปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 342,720 1 1       13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560 

10. เจ้าพนักงานทะเบยีน ปง. 1 1 165,120 1 1       6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 

11. เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 1 1 291,240 1 1       11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 

  ลูกจ้างประจ า                               

12. นักการ   1 1 159,720 1 1       8,640 6,480 6,840 168,360 174,840 181,680 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

13. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี 1 1 243,600 1 1       9,840 10,200 10,560 253,440 263,640 274,200 

14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบยีน ปวช. 1 1 154,680 1 1       6,240 6,480 6,720 160,920 167,400 174,120 

  รวมหน้าน้ี   14 13 4,434,120 13 13       154,860 153,780 157,980 4,588,980 4,742,760 4,900,740 

 
 



14 
 

ที่ ชื่อสายงาน 

    
จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะตอ้งใช้ 

อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ระดับ จ านวน 

ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อ)                               

15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 153,960 1 1       6,240 6,480 6,720 160,200 166,680 173,400 

16. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 134,520 1 1       5,400 5,640 5,880 139,920 145,560 151,440 

17. พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ 1 1 134,880 1 1       5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 

18. พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ 1 1 112,800 1 1       4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 

  พนักงานจ้างทั่วไป                               

19. พนักงานดับเพลิง  - 7 7 756,000 7 7       0 0 0 756,000 756,000 756,000 

20. คนงานทั่วไป  - 1 1 108,000 1 1       0 0 0 108,000 108,000 108,000 

  กองคลัง (04)                               

21. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลงั) ต้น 1  - 435,600 1 1       13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

  ฝ่ายบริหารงานคลัง                                

22. นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่าย) ต้น 1  - 411,600 1 1       13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 

23. นักวิชาการเงินและบัญช ี ปก. 1 1 271,200 1 1       8,880 9,000 9,360 280,080 289,080 298,440 

24. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก. 1 1 253,680           8,880 8,640 8,880 262,560 271,200 280,080 

25. นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 1 0 0 1 1 +1     355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

26. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ป.ตรี 1 1 215,160 1 1       8,640 9,000 9,360 223,800 232,800 242,160 

27. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ปวส. 1 1 138,000 1 1       5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

28. ผู้ช่วยพนกังานจัดเก็บรายได้ ปวช. 1 1 134,880 1 1       5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 

29. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ปวช. 1 1 130,320 1 1       5,280 5,520 5,640 135,600 141,120 146,760 

  รวมหน้าน้ี   21 18 3,390,600 20 20 +1     446,760 105,360 107,760 3,837,360 3,942,720 4,050,480 
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ที่ ชื่อสายงาน 

    
จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะตอ้งใช้ 

อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ระดับ จ านวน 

ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

  กองช่าง (05)                               

30. นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) ต้น 1  - 435,600 1 1       13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

  ฝ่ายการโยธา                               

31. นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่าย) ต้น 1 1 447,240 1 1       13,080 13,200 13,440 460,320 473,520 486,960 

32. นายช่างโยธา  ปง./ชง. 1  - 297,900 1 1       9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

33. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ปวส. 1  - 138,000 1 1       0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 

34. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปวส. 1 1 138,000           5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

35. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ทักษะ 1 1 154,680 1 1       6,360 6,600 6,840 161,040 167,640 174,480 

36. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1 154,680 1 1       5,160 5,400 5,520 159,840 165,240 170,760 

  พนักงานจ้างทั่วไป                               

37. คนสวน  - 2 2 216,000 2 2       0 0 0 216,000 216,000 216,000 

38. คนงานทั่วไป  - 5 5 540,000 5 5       0 0 0 540,000 540,000 540,000 

  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม (06)                               

39. นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ต้น 1 1 402,720 1 1       13,440 13,080 13,080 416,160 429,240 442,320 

40. พยาบาลวิชาชีพ ปก. 1 1 289,200 1 1       8,880 9,000 9,360 298,080 307,080 316,440 

  ลูกจ้างประจ า                               

41. พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 1 1 178,200 1 1       7,080 7,080 7,440 185,280 192,360 199,800 

42. คนงานประจ ารถขยะ 
บริการ
พื้นฐาน 1 1 165,120 1 1       6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 

43. คนงานประจ ารถขยะ 
บริการ
พื้นฐาน 1 1 168,360 1 1       6,480 6,840 6,960 174,840 181,680 188,640 

  รวมหน้าน้ี   19 16 3,725,700 18 18       95,940 102,300 104,820 3,821,640 3,923,940 4,028,760 
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ที่ ชื่อสายงาน 

    
จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่
จะต้องใช้ 

อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ระดับ จ านวน 

ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

44. พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ 1 1 150,960 1 1       6,120 6,360 6,600 157,080 163,440 170,040 

45. พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ 1 1 134,880 1 1       5,400 5,640 5,880 140,280 145,920 151,800 

  พนักงานจ้างทั่วไป                               

46. คนงานประจ ารถขยะ  - 12 12 1,296,000 12 12       0 0 0 1,296,000 1,296,000 1,296,000 

47. คนงานทั่วไป  - 4 4 432,000 4 4       0 0 0 432,000 432,000 432,000 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)                               

48. นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ) ต้น 1  - 435,600 1 1       13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

49. นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก. 1 0 0 1 1 +1     355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

50. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปวช. 1 1 142,800 1 1       5,760 6,000 6,240 148,560 154,560 160,800 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านเพชร                               

51. ครู  (36-2-0078) คศ.1 1 1   1 1                   

52. ครู  (36-2-0079) คศ.1 1 1   1 1                   

53. ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656) ครูผู้ช่วย 1 1   1 1                   

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

54. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ป.ตรี 1 1 180,000 1 1       7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 

55. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปวช. 1 1 41,880 1 1       6,240 6,480 6,720 48,120 54,600 61,320 

                                  

                                  

  รวมหน้าน้ี   26 24 2,814,120 26 26 +1     399,660 57,660 58,860 3,213,780 3,271,440 3,330,300 
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ที่ ชื่อสายงาน 

    จ านวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะตอ้งใช้ 

อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ระดับ จ านวน 

ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

56. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปวช. 1 1 32,880 1 1       5,880 6,120 6,360 38,760 44,880 51,240 

                                  

                                  

  พนักงานจ้างทั่วไป                               

57. ผู้ดูแลเด็ก   1 1   1 1                   

58. ผู้ดูแลเด็ก   1 1 108,000 1 1       0 0 0 108,000 108,000 108,000 

59. นักการ   1 1 108,000 1 1       0 0 0 108,000 108,000 108,000 

  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร                               

60. ผู้อ านวยการสถานศึกษา (32139-1)   1  -   1 1                   

                                  

61. ครู (32140-2) คศ.1 1 1   1 1                   

62. ครู (32141-2) คศ.1 1 1   1 1                   

63. ครูผู้ช่วย (33537-2) ครูผู้ช่วย 1  -   1 1                   

                                  

  
บุคลากรสนับสนุนการสอน/พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ                               

64. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2790-5) ปวช. 1 1 13,080 1 1       5,040 5,280 5,520 18,120 23,400 28,920 

                                  

65. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ป.ตรี 1 1 180,000 1 1       7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 

  พนักงานจ้างทั่วไป                               

66. ภารโรง (1619-4)    1 1   1 1                   

  รวมหน้าน้ี   11 9 441,960 11 11       18,120 18,960 19,680 460,080 479,040 498,720 
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ที่ ชื่อสายงาน 

    
จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะตอ้งใช้ 

อัตราก าลังคน เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ระดับ จ านวน 

ในช่วงระยะ 3 ปี 
ข้างหน้า 

ต าแหน่ง ทั้งหมด จ านวน เงินเดือน  
2561 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    (คน) (1) 

  กองสวัสดิการสังคม (11)                               

67. 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กอง
สวัสดิการฯ) ต้น 1  - 435,600 1 1       13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

   ฝ่ายพัฒนาชุมชน                               

68. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่าย) ต้น 1 1 516,600 1 1       16,080 16,680 17,520 532,680 549,360 566,880 

69. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. 1 0 0 1 1 +1     297,900 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                               

70. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ป.ตรี 1 1 208,680 1 1       8,400 8,760 9,120 217,080 225,840 234,960 

71. ผู้ช่วยพนกังานพัฒนาชุมชน ปวช. 1 1 139,560 1 1       5,640 5,880 6,120 145,200 151,080 157,200 

  รวมหน้าน้ี   5 3 1,300,440 5 5 +1     341,640 54,660 56,100 1,642,080 1,696,740 1,752,840 

(4) รวมทั้งสิ้น   96 83 16,106,940 93 93 +3     1,456,980 492,720 505,200 17,563,920 18,056,640 18,561,840 

(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 20% 3,512,784 3,611,328 3,712,368 

(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 21,076,704 21,667,968 22,274,208 

(7) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 32.15 31.47 30.81 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใช้ในการค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
รวม 

2560 62,442,000  -  - 
2561 62,442,000 3,122,100 65,564,100 
2562 65,564,100 3,278,205 68,842,305 
2563 68,842,305 3,442,115 72,284,420 
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2. ให้ทางฝ่ายเลขานุการ จัดท ารูปเล่มร่างแผนอัตราก าลัง ,  เอกสารประกอบการขอ
อนุมัติต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ชัยภูมิ  ให้ทันตาม
ก าหนดเวลาต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 
ประธาน (นายกเทศมนตรี)  -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ และขอปิดประชุม

-ปิดประชุมเวลา 15.30 น.-

(ลงชื่อ) บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

  (ลงชื่อ)    ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์) 
          ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

             (ลงชื่อ)    รับรองรายงานการประชมุ 
  (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



เอกสารหมายเลข  1 
แบบขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ ส่วนราชการ/งาน 
ต าแหน่งและ 
เลขท่ีต าแหน่ง 

จ านวน เหตุผลและความจ าเป็น 

อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล จ านวนลูกจ้าง 
ต าแหน่งนี้อยู่ใน
แผนอัตราก าลัง 

3 ปี หรือไม ่

ความ 
เห็น 

ก.ท.จ. 
ของเทศบาล 
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี ้
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของงานนี้ 
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของส่วนราชการนี ้
(ประจ า/ชั่วคราว) 

ของงานนี้ 
(ประจ า/ชั่วคราว) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. กองคลัง 
-งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

นักวิชาการพัสด ุ
(ปก/ชก.) 

10-2-04-3204-001

1 1. ไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงตาม
ต าแหน่ง โดยปัจจุบันมีเพียงต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 อัตรา  

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและสอดคล้องกับภารกิจงานที่มี
จ านวนมากในปัจจุบัน 

ทต. 
16/7 

คร ู
5/2 

2/2 -/- -/4 -/1 ไม่อยู ่

2. กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-งานแผนงานโครงการ
และงานการเจ้าหน้าท่ี 

นักวิชาการศึกษา 
(ปก/ชก.) 

10-2-08-3803-001

1 1. ไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบโดยตรง
ตามต าแหน่ง โดยปัจจุบันในส่วนของภารกิจ
งานกองการศึกษาฯ มีเพียงต าแหน่งผู้ ช่วย
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานอยู่ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ งาน ประสานงาน
เกี่ยวกับด้านการศึกษาและสอดคล้องกับ
ภารกิจงานท่ีมีจ านวนมากในปัจจุบัน 

ทต. 
16/7 
-------- 

คร ู
5/2 

 -/1 -/- -/1 
---------- 
ศพด. 
-/6 

----------- 
โรงเรียนอนุบาลฯ 

-/3 

-/- ไม่อยู ่

เอกสารหมายเลข  1 



ที ่ ส่วนราชการ/งาน 
ต าแหน่งและ 
เลขท่ีต าแหน่ง 

จ านวน เหตุผลและความจ าเป็น 

อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล จ านวนลูกจ้าง 
ต าแหน่งนี้อยู่ใน
แผนอัตราก าลัง 

3 ปี หรือไม ่

ความ 
เห็น 

ก.ท.จ. 
ของเทศบาล 
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี ้
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของงานนี้ 
(ที่มี/ที่ว่าง) 

ของส่วนราชการนี ้
(ประจ า/ชั่วคราว) 

ของงานนี้ 
(ประจ า/ชั่วคราว) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

3. กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์

เจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

(ปง/ชง.) 
10-2-11-4801-001

1 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความ
สะดวกและ เกิดความคล่องตั ว ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในกลุ่มของผู้สูงอายุ 
ผู้ด้ อยโอกาส และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง
ปัจจุบันมีอยู่จ านวนมาก

2. ทางกองสวัสดิการสังคมมีภารกิจที่
ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมให้
กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเข้าร่วม
เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุของทางเทศบาล 

ทต. 
16/7 
-------- 

คร ู
5/2 

 1/- -/- -/2 -/1 ไม่อยู ่

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) 
  (นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์)   (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์)  
 ปลดัเทศบาลต าบลบ้านเพชร นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



วา่ง/

ไม่วา่ง

พนักงานเทศบาล

 10-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ว่าง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 -งานพสัดุและทะเบียนทรัพยสิ์น

10-2-04-3204-001 นักวชิาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 1

พนักงานจ้าง

 - ผู้ช่วยเจา้หน้าทีพ่สัดุ ไม่ว่าง

 -งานธุรการ

  -

วา่ง/

ไม่วา่ง

พนักงานเทศบาล

 10-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ว่าง 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 -งานแผนงานโครงการและงานการเจา้หน้าที่

10-2-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 1

พนักงานจ้าง

 -  -  -

 -งานธุรการ

 -  -

ขออนุมัติ (2) จ านวน หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 2
กรอบต าแหน่งของงานที่ขออนุมัติ

เทศบาลต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ  ประจ าปี งปม.2561

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ดังน้ี

ที่ เลขทีต่ าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง (1) ขออนุมัติ (2) จ านวน หมายเหตุ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานแผนงานโครงการและงานการเจ้าหน้าที่ ดังน้ี

ที่ เลขทีต่ าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง (1)



วา่ง/

ไม่วา่ง

พนักงานเทศบาล

10-2-11-2105-001 ผอ.กองสวัสดิการสังคม ว่าง 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

-งานสังคมสงเคราะห์

10-2-11-4801-001 เจา้พนักงานพฒันาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)ว่าง ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 1

พนักงานจ้าง

 - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพฒันาชุมชน ไม่ว่าง

(นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์)          (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน)์

 ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์  ดังน้ี

ที่ เลขทีต่ าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง (1) ขออนุมัติ (2) จ านวน หมายเหตุ

-2-



        เอกสารหมายเลข  3  

บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

รายจ่ายประจ าป ี รายจ่าย รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 

หมายเหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
ก่อนประจ าป ี

(บาท) 
ปัจจุบัน 
(บาท) 

จ านวนเงินท่ี
เพิ่ม 

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่ายหมวด
เงินเดือน
พนักงาน

เทศบาลสามัญ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่ายหมวด
ค่าจ้างประจ า 

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่ายหมวด 
ค่าจ้างช่ัวคราว 
(พนักงานจ้าง) 

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่าย 
ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน 
(บาท)

รวมรายจ่ายหมวด  
เงินเดือน ค่าจ้างและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

49,457,000 62,442,000 12,985,000 20.79 9,297,660 14.89 683,520 1.09 7,088,040 11.35 1,423,442 18,492,662 29.62 ปีงปม.2560 

ลดลง ลดลง 

62,442,000 61,200,000 -1,242,000 2.02 10,081,560 16.47 726,960 1.18 7,596,180 12.41 2,362,691 20,767,391 33.93 ปี งปม.2561 

  (ลงชื่อ)   (ลงชื่อ)   
  (นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์)       (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์)  
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
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เอกสารหมายเลข  4 
บัญชีแสดงรายการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  เลขท่ีต าแหน่ง  10-2-04-3204-001 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้
ต่อรายการ 

(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

1. งานพัสดุ     
 งานจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารมือ)     
 - รายงานขออนุมัติจังซื้อจัดจ้าง/เหตุผลความจ าเป็น/รายละเอียดพัสดุ/ราคามาตรฐาน/วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง/ระยะเวลาการใช้พัสดุ/วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง 
60 นาที 600 ครั้ง 36,000 

 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 60 นาที 600 ครั้ง 36,000  
 - เสนอตกลงราคา 60 นาที 600 ครั้ง 36,000  
 - สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 60 นาที 600 ครั้ง 36,000  
 - ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 180 นาที 600 ครั้ง 108,000  
 - รายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 30 นาที 600 ครั้ง 36,000  

 - จัดท าหน้าฎีกา 30 นาที 600 ครั้ง 36,000  
 งานจัดซื้อจัดจ้าง (ลงระบบ e-LAAS)     
 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - เลือกประเภทขอซื้อขอจ้าง 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - เลือกวิธีด าเนินการซื้อจ้าง 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  

 รวมหน้านี้ 342,000  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารมือ) (ต่อ)     
 - รายละเอียดเพ่ิมเติม/ราคากลางมาตรฐาน/ชื่อผู้รับจ้าง,ผู้ขาย/ใบเสนอราคาเลขท่ี/รายละเอียด

เหตุผลในการซื้อจ้าง 
10 นาที 600 ครั้ง 6,000 

 

 - บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง/ชื่อผู้จัดท า 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - บันทึกรายการรออนุมัติ 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - อนุมัติรายการจัดซื้อจัดจ้าง 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - จัดท าฎีกา 10 นาที 600 ครั้ง 6,000  
 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     

 - เสนอค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 60 นาที 15 ครั้ง 900  

 -กรรมการค านวณราคากลาง 2,940 นาที 15 ครั้ง 44,100  

 -ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 420 นาที 15 ครั้ง 6,300  

 -เสนออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 60 นาที 15 ครั้ง 900  

 - จัดท าร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนออนุมัติ 420 นาที 15 ครั้ง 6,300  
 รวมหน้านี้ 89,400  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 - ติดประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง  20 นาที 15 ครั้ง 300  
 - ส่งประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างไปอ าเภอ/ผู้รับจ้าง, ผู้ขาย 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - ส่งหนังสือขอใช้สถานที่กลางยื่นซอง-เปิดซอง ไปอ าเภอ 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - เตรียอมเอกสารขายแบบใบเสนอราคา 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - เตรียมเอกสารการรับซองเสนอราคา 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - เตรียอมเอกสารการเปิดซอง 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา 60 นาที 15 ครั้ง 900  
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 60 นาที 15 ครั้ง 900  

 - แจ้งผู้รับจ้าง, ผู้ขาย เข้าท าสัญญา 1,260 นาที 15 ครั้ง 24,300  
 - ท าสัญญา/ตรวจสอบหลักประกัน 180 นาที 15 ครั้ง 2,700  
 - บริหารสัญญา 30 นาที 15 ครั้ง 450  

      

 รวมหน้านี้ 34,050  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (ลงระบบ e-GP ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)     
 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - บันทึกเลขท่ีและวันที่ของเอกสารและค าสั่ง 10 นาที 250 ครั้ง 2,500  
 - ประกาศเชิญชวนขึ้นเว๊ปไซต์ 20 นาที 250 ครั้ง 5,000  
 - บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - บันทึกราคาผู้เสนอราคา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  

 - บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็ปไซต์ 20 นาที 250 ครั้ง 5,000  
 - จัดท าร่างสัญญา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  
 - บริหารสัญญา 30 นาที 250 ครั้ง 7,500  

 รวมหน้านี้ 95,000  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 งานลงระบบ (e-Plan)     
 - บันทึกฐานข้อมูล/ครุภัณฑ์ 30 นาที 50 ครั้ง 1,500  
 - จัดท าลงนาสัญญาโครงการ 30 นาที 100 ครั้ง 3,000  
 - บันทึกสถานะการด าเนินการ 30 นาที 100 ครั้ง 3,000  
 1.2 งานตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี     
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายครุภัณฑ์ประจ าปี 60 นาที 1 ครั้ง 60  
 - ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ว่าครบถ้วนหรือไม่ 6,300 นาที 1 ครั้ง 6,300  
 - มีรายการช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติหรือไม่ 6,300 นาที 1 ครั้ง 6,300  

 - บันทึกรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 420 นาที 1 ครั้ง 420  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือจ าหน่าย, ท าลายซาก 60 นาที 1 ครั้ง 60  
 - จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปีเสนอผู้บังคับบัญชา 420 นาที 1 ครั้ง 420  
 - จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปีส่งให้ สตง. 420 นาที 1 ครั้ง 420  
 1.3 งานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี     
 - จัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี (แบบ ผด.1-ผด.3) 2,940 นาที 1 ครั้ง 2,940  
 - จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5-ผด.6) 2,940 นาที 1 ครั้ง 2,940  

 รวมหน้านี้ 27,360  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 1.4 งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์     
 - แยกประเภทครุภัณฑ์ 30 นาที 9 ประเภท 270  
 - ออกเลขครุภัณฑ์ 30 นาที 50 รายการ 1,500  
 - เขียนเลขครุภัณฑ์ 120 นาที 50 รายการ 6,000  
 - ควบคุม/เก็บรักษา 840 นาที 50 รายการ 42,000  
 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุส านักงาน 10 นาที 300 รายการ 300  
 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ 10 นาที 300 รายการ 300  
 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว 10 นาที 300 รายการ 300  

 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 นาที 300 รายการ 300  
 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุก่อสร้าง 10 นาที 300 รายการ 300  
 1.5 งานควบคุมหนังสือค้ าประกันสัญญา     
 - ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญาที่ครบก าหนดภาระผูกพัน 30 นาที 15 ฉบับ 450  
 - บันทึกรายงานให้ช่างตรวจสอบความช ารุดก่อนครบก าหนดคืน 30 วัน 840 นาที 15 ฉบับ 12,600  
 - ท าหนังสือส่งคืนหนังสือค้ าประกันให้แก่ธนาคารที่เก่ียวข้อง 420 นาที 15 ฉบับ 6,300  
 -      

 รวมหน้านี้ 70,620  
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 1.6 งานจัดท าทะเบียนคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของแต่ละฝ่าย/กอง     
 - ส านักปลัด 10 นาที 12 เดือน 120  
 - กองคลัง 10 นาที 12 เดือน 120  
 - กองช่าง 10 นาที 12 เดือน 120  
 - กองการศึกษา 10 นาที 12 เดือน 120  
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 นาที 12 เดือน 120  
 - กองสวัสดิการสังคม 10 นาที 12 เดือน 120  
 1.7 งานจัดท า พ.ร.บ. ต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ จ านวน 20 คัน     

 - บันทึกรายงานขออนุมัติจัดท า พ.ร.บ. รถราชการ ที่หมดอายุการคุ้มครอง 60 นาที 20 คัน 1,200  
 - ตรวจสภาพรถก่อนน าไปต่อภาษี 420 นาที 20 คัน 8,400  
 - จัดท าหนังสือขออนุญาตต่อภาษีถึงส านักงานขนส่ง พร้อมมอบหมายผู้ด าเนินการ 60 นาที 20 คัน 1,200  
 - ติดป้ายภาษีท่ีต่อแล้วกับรถให้เรียบร้อย 30 นาที 20 คัน 600  
 - เก็บเอกสาร พ.ร.บ. 30 นาที 20 คัน 600  
 -   รวมหน้านี้ 12,720  
 ผลรวม (7) ทั้งสิ้น 671,150  

 ผลรวม (7) ทั้งสิ้น  
ช่องที่ 5          

1,380X60 
671,150 
82,800 

8.10  
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เอกสารหมายเลข  4 
บัญชีแสดงรายการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง  10-2-08-3803-001 

ที ่


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


เวลาที่ใช้
ต่อรายการ 

(นาที) 


ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 


เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 


จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 


รายการค านวณปริมาณงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 งานแผนงานและโครงการ/งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานพิจารณา ให้ความเห็น กลั่นกรองหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ท ารายงานความเห็น สรุปรายงาน
เสนอผู้บริหารพิจารณา

5 371 ฉบับ 1,855 

- ร่วมประชุม/ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง /งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 360 32 ครั้ง 11,520 
- งานสารบรรณ การรับหนังสือราชการ 5 371 ฉบับ 1,855 
- งานสารบรรณ การร่างหนังสือราชการโต้ตอบ การส่งหนังสือราชการ 20 759 เรื่อง 15,180 
- งานควบคุม ตรวจสอบ การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 170 ฉบับ 10,200 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล การบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ 30 8 ครั้ง 240 
- งานควบคุมภายในกองการศึกษา 120 12 ครั้ง 1,440 
- งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 120 1 ครั้ง 120 
- งานบริหารโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 การเขียนโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ 360 40 โครงการ 14,400 
รวมหน้านี้ 56,810 
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เอกสารหมายเลข  4 
 
ที ่
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้
ต่อรายการ 

(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 60 40 โครงการ 2,400  
  ส่งหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม 120 40 โครงการ 4,800  
  การจัดเตรียมการจัดงานตามโครงการ 720 40 โครงการ 28,800  
  ด าเนินการตามโครงการ 300 40 โครงการ 12,000  
  การประเมินผลโครงการ 180 40 โครงการ 7,200  
 - งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ 120 35 ครั้ง 4,200  
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา 60  127 ฎีกา 7,620  
 - งานประสานงานส่วนราชการต่างๆ 180 78 ครั้ง 14,040  

 -   รวมหน้านี้ 81,060  
 ผลรวม (7) ทั้งสิ้น 137,870  

 ผลรวม (7) ทั้งสิ้น  
ช่องที่ 5          

1,380X60 
137,870 
82,800 

1.66  
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เอกสารหมายเลข  4 
บัญชีแสดงรายการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เลขที่ต าแหน่ง  10-2-11-4801-001 
 
ที่ 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

1. งานสังคมสงเคราะห์     
    -สวัสดิการสังคมและชุมชน     
 - 1)   การด าเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร     
 -   1.1     งานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
 (1)      จัดท าประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มาขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ 60 6 ชุด 360  
 (2)      รับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 10 60 ราย 600  
 (3)      กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียน (ระบบ Manual) พร้อมตรวจเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 30 60 ราย 1,800  
 (4)      รวบรวมค าขอฯ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (จ านวน 3 คน) 60 60 ราย 3,600  
 (5)      เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติค าขอขึ้นทะเบียน 60 60 ราย 3,600  
 (6)      จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 420 1 ครั้ง 420  
 (7)      บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ลงในฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ทางอินเตอร์เน็ต 30 60 ราย 1,800  
 (8)      รายงานสรุปจ านวนมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทางอ าเภอทราบ 120 1 ชุด 120  
                  

รวมหน้านี้ 12,300  
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เอกสารหมายเลข  4 

ที่ 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 


ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 


เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 


จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 


1.2 งานเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(1)  จัดท าค าสั่งระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 30 15 ครั้ง 450 
(2)  จัดท าค าสั่งเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 150 12 ครั้ง 1,800 
(3)  จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 10 12 ครั้ง 120 
(4)  จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (ระบบ
Manual)
   (4.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 220 ราย 180 12 ครั้ง 2,160 
   (4.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 700 ราย 45 12   ครั้ง 540 
(5)  จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน ในระบบ e-laas
   (5.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 220 ราย 15 12 ครั้ง 180 
   (5.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 700 ราย 15 12 ครั้ง 180 
(6) การเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน
  (6.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 220 ราย 330 12 ครั้ง 3,960 
  (6.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 700 ราย 15 12 ครั้ง 180 

รวมหน้านี้ 9,570 
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เอกสารหมายเลข  4 

ที่ 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 


ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 


เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 


จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 


(7) การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   (7.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 220 ราย 1,100 12 ครั้ง 13,200 
   (7.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 700 ราย 15 12 ครั้ง 180 
(8) การออกให้บริการเคลื่อนที่เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 330 12 ครั้ง 3,960 
(9) การด าเนินการส่งใช้เงินยืม (กรณีขอรับเงินสด) พร้อมจัดท าเอกสารประกอบ 420 12 ครั้ง 5,040 
2) การด าเนินโครงการสนบัสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร
     2.1    งานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ 
(1)  จัดท าประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มาขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ 60 6 ชุด 360 
(2)  รับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการ ตลอดทั้งปี 15 20 ราย 300 
(3)  กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียน (ระบบ Manual) พร้อมตรวจเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 15 20 ราย 300 
(4)  รวบรวมค าขอฯ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (จ านวน 3 คน) 20 20 ราย 400 
(5)  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติค าขอขึ้นทะเบียน 20 20 ราย 400 
(6)  จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 420 12 ครั้ง 5,040 
(7)  บันทึกข้อมูลคนพิการ ลงในฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ทางอินเตอร์เน็ต 10 20 ราย 200 
(8)  รายงานสรุปจ านวนมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการให้ทางอ าเภอทราบ 60 1 ชุด 60 

รวมหน้านี้ 29,440 
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เอกสารหมายเลข  4 

 
ที่ 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 2.2  งานเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ        
 (1)      จัดท าค าสั่งระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน 60 15 ครั้ง 900  
 (2)      จัดท าค าสั่งเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน 120 12 ครั้ง 1,440  
 (3)      จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน 10 12 ครั้ง 120  
 (4)      จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการแต่ละเดือน พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย 

(ระบบ Manual) 
     

 

     (4.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 60 ราย 60 12 ครั้ง 720  
     (4.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 180 ราย 90 12   ครั้ง 1,080  
 (5)     จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน ในระบบ e-laas       
     (5.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 60 ราย 10 12 ครั้ง 120  
     (5.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 180 ราย 10 12 ครั้ง 120  
 (6)     การเบิกเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน       
    (6.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 60 ราย 60 12 ครั้ง 720  
    (6.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 170 ราย 15 12 ครั้ง 180  

รวมหน้านี้ 5,400  
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เอกสารหมายเลข  4 

 
ที่ 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 
 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 
 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 
 

 (7)     การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน        
     (7.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 60 ราย 300 12 ครั้ง 3,600  
     (7.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 170 ราย 15 12 ครั้ง 180  
 (8)    การออกให้บริการเคลื่อนที่เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 330 12 ครั้ง 3,960  
 (9)     การด าเนินการส่งใช้เงินยืม (กรณีขอรับเงินสด) พร้อมจัดท าเอกสารประกอบ 420 12 ครั้ง 5,040  
 3) งานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลบ้านเพชร (กองบุญคุณธรรมวันละบาท)       
    - งานรับสมัครสมาชิกใหม่ งานทะเบียนกองทุน 15 101 ราย 1,515  
    -งานรับเงินสัจจะรายเดือน (กองบุญวันละบาท) พร้อมออกใบเสร็จ จ านวน 1,305 ราย 6,525 12 เดือน 78,300  
    -งานจ่ายเงินสวัสดิการ ตามสิทธิ์ (ตรวจเอกสารหลักฐาน / จ่ายเงิน) 20 324 ราย 6,480  
    -งานจัดท าบัญชี รับ – จ่าย งบดุลของกองทุน 1,260 12 เดือน 15,120  
   4) งานส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส       
    -การเขียนโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ  360 12 โครงการ 4,320  
    - การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 60 12 โครงการ 720  
    -ส่งหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม 120 12 โครงการ 1,440  
    -  การจัดเตรียมการจัดงานตามโครงการ 720 12 โครงการ 8,640  

รวมหน้านี้ 129,315  
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เอกสารหมายเลข  4 

ที่ 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


เวลาที่ใช้ต่อ
รายการ 
(นาที) 


ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 


เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 


จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 


-  ด าเนินการตามโครงการ 480 12 โครงการ 5,760 
-การประเมินผลโครงการ 300 12 โครงการ 3,600 

5) งานให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาติดต่อ 15 33 ราย 495 
- รวมหน้านี้ 9,855 

ผลรวม (7) ทั้งสิ้น 195,880 

ผลรวม (7) ทั้งสิ้น 
ช่องที่ 5          

1,380X60 
195,880 
82,800 

2.36 

(นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์)     (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์)  
 ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
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เอกสารหมายเลข  5 
บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขท่ีต าแหน่ง 10-2-04-3204-001 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

1. งานพัสดุ     

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารมือ)     

 - รายงานขออนุมัติจังซื้อจัดจ้าง/เหตุผลความจ าเป็น/รายละเอียดพัสดุ/ราคามาตรฐาน/วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง/ระยะเวลาการใช้พัสดุ/วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง 

582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - เสนอตกลงราคา 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - รายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - จัดท าหน้าฎีกา 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (ลงระบบ e-LAAS)     

 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - เลือกประเภทขอซื้อขอจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - เลือกวิธีด าเนินการซื้อจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารมือ) (ต่อ)     

 - รายละเอียดเพ่ิมเติม/ราคากลางมาตรฐาน/ชื่อผู้รับจ้าง,ผู้ขาย/ใบเสนอราคาเลขท่ี/รายละเอียดเหตุผลใน
การซื้อจ้าง 

582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง/ชื่อผู้จัดท า 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - บันทึกรายการรออนุมัติ 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - อนุมัติรายการจัดซื้อจัดจ้าง 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - จัดท าฎีกา 582 ครั้ง 597 ครั้ง 600 ครั้ง  

 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     

 - เสนอค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 -กรรมการค านวณราคากลาง 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 -ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 -เสนออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - จัดท าร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนออนุมัติ 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 - ติดประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง  14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - ส่งประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างไปอ าเภอ/ผู้รับจ้าง, ผู้ขาย 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - ส่งหนังสือขอใช้สถานที่กลางยื่นซอง-เปิดซอง ไปอ าเภอ 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - เตรียอมเอกสารขายแบบใบเสนอราคา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - เตรียมเอกสารการรับซองเสนอราคา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - เตรียอมเอกสารการเปิดซอง 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - แจ้งผู้รับจ้าง, ผู้ขาย เข้าท าสัญญา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - ท าสัญญา/ตรวจสอบหลักประกัน 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  

 - บริหารสัญญา 14 ครั้ง 17 ครั้ง 15 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 งานจัดซื้อจัดจ้าง (ลงระบบ e-GP ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกเลขท่ีและวันที่ของเอกสารและค าสั่ง 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - ประกาศเชิญชวนขึ้นเว๊ปไซต์ 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกราคาผู้เสนอราคา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็ปไซต์ 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - จัดท าร่างสัญญา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 183 ครั้ง 197 ครั้ง 250 ครั้ง  

 - บริหารสัญญา     
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 งานลงระบบ (e-Plan)     

 - บันทึกฐานข้อมูล/ครุภัณฑ์ 52 ครั้ง 47 ครั้ง 50 ครั้ง  

 - จัดท าลงนาสัญญาโครงการ 83 ครั้ง 75 ครั้ง 100 ครั้ง  

 - บันทึกสถานะการด าเนินการ 83 ครั้ง 75 ครั้ง 100 ครั้ง  

 1.2 งานตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี     

 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายครุภัณฑ์ประจ าปี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ว่าครบถ้วนหรือไม่ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - มีรายการช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติหรือไม่ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - บันทึกรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือจ าหน่าย, ท าลายซาก 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปีเสนอผู้บังคับบัญชา 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปีส่งให้ สตง. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 1.3 งานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี     

 - จัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี (แบบ ผด.1-ผด.3) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 - จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5-ผด.6) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

1.4 งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
- แยกประเภทครุภัณฑ์ 9 ประเภท 9 ประเภท 9 ประเภท 
- ออกเลขครุภัณฑ์ 49 รายการ 43 รายการ 50 รายการ 
- เขียนเลขครุภัณฑ์ 49 รายการ 43 รายการ 50 รายการ 
- ควบคุม/เก็บรักษา 49 รายการ 43 รายการ 50 รายการ 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุส านักงาน 305 รายการ 278 รายการ 300 รายการ 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ 305 รายการ 278 รายการ 300 รายการ 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว 305 รายการ 278 รายการ 300 รายการ 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 305 รายการ 278 รายการ 300 รายการ 
- จัดท าบัญชีรับ-จ่าย วัสดุก่อสร้าง 305 รายการ 278 รายการ 300 รายการ 

1.5 งานควบคุมหนังสือค้ าประกันสัญญา 
- ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญาที่ครบก าหนดภาระผูกพัน 11 ฉบับ 13 ฉบับ 15 ฉบับ 
- บันทึกรายงานให้ช่างตรวจสอบความช ารุดก่อนครบก าหนดคืน 30 วัน 11 ฉบับ 13 ฉบับ 15 ฉบับ 
- ท าหนังสือส่งคืนหนังสือค้ าประกันให้แก่ธนาคารที่เก่ียวข้อง 11 ฉบับ 13 ฉบับ 15 ฉบับ 
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 1.6 งานจัดท าทะเบียนคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของแต่ละฝ่าย/กอง     

 - ส านักปลัด 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 - กองคลัง 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 - กองช่าง 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 - กองการศึกษา 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 - กองสวัสดิการสังคม 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

 1.7 งานจัดท า พ.ร.บ. ต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ จ านวน 20 คัน     

 - บันทึกรายงานขออนุมัติจัดท า พ.ร.บ. รถราชการ ที่หมดอายุการคุ้มครอง 19 คัน 20 คัน 20 คัน  

 - ตรวจสภาพรถก่อนน าไปต่อภาษี 19 คัน 20 คัน 20 คัน  

 - จัดท าหนังสือขออนุญาตต่อภาษีถึงส านักงานขนส่ง พร้อมมอบหมายผู้ด าเนินการ 19 คัน 20 คัน 20 คัน  

 - ติดป้ายภาษีท่ีต่อแล้วกับรถให้เรียบร้อย 19 คัน 20 คัน 20 คัน  

 - เก็บเอกสาร พ.ร.บ. 19 คัน 20 คัน 20 คัน  
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เอกสารหมายเลข  5 
บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง  10-2-08-3803-001 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

รายการค านวณปริมาณงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานแผนงานและโครงการ/งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานพิจารณา ให้ความเห็น กลั่นกรองหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ท ารายงานความเห็น สรุปรายงาน
เสนอผู้บริหารพิจารณา

347 ฉบับ 356 ฉบับ 371 ฉบับ 

- ร่วมประชุม/ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง /งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 25 ครั้ง 35 ครั้ง 32 ครั้ง 
- งานสารบรรณ การรับหนังสือราชการ 347 ฉบับ 356 ฉบับ 371 ฉบับ 
- งานสารบรรณ การร่างหนังสือราชการโต้ตอบ การส่งหนังสือราชการ 721 ฉบับ 679 ฉบับ 759 เรื่อง 
- งานควบคุม ตรวจสอบ การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 135 ฉบับ 156 ฉบับ 170 ฉบับ 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล การบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ 2 ครั้ง 2 ครั้ง 8 ครั้ง 
- งานควบคุมภายในกองการศึกษา 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 
- งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
- งานบริหารโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 การเขียนโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ 
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ  

  ส่งหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ  

  การจัดเตรียมการจัดงานตามโครงการ 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ  

  ด าเนินการตามโครงการ 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ  

  การประเมินผลโครงการ 32 โครงการ 37 โครงการ 40 โครงการ  

 - งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ 31 ครั้ง 38 ครั้ง 35 ครั้ง  

 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา 188 ฎีกา 153 ฎีกา  127 ฎีกา  

 - งานประสานงานส่วนราชการต่างๆ 93 ครั้ง 54 ครั้ง 78 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 
บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เลขที่ต าแหน่ง  10-2-11-4801-001 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 งานสังคมสงเคราะห์     

    -สวัสดิการสังคมและชุมชน     

 - 1)   การด าเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร     

 -   1.1     งานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     

 (1)      จัดท าประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มาขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ 6 ชุด 6 ชุด 6 ชุด  

 (2)      รับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 59 ราย 78 ราย 60 ราย  

 (3)      กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียน (ระบบ Manual) พร้อมตรวจเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 59 ราย 78 ราย 60 ราย  

 (4)      รวบรวมค าขอฯ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (จ านวน 3 คน) 59 ราย 78 ราย 60 ราย  

 (5)      เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติค าขอขึ้นทะเบียน 59 ราย 78 ราย 60 ราย  

 (6)      จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 (7)      บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ลงในฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ทางอินเตอร์เน็ต 59 ราย 78 ราย 60 ราย  

 (8)      รายงานสรุปจ านวนมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทางอ าเภอทราบ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 1.2 งานเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     

 (1)      จัดท าค าสั่งระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 18 ครั้ง 13 ครั้ง 15 ครั้ง  

 (2)      จัดท าค าสั่งเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (3)      จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (4)      จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (ระบบ 
Manual) 

      
 

    (4.1) กรณีขอรับเงินสด  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

    (4.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12   ครั้ง 12   ครั้ง 12   ครั้ง  

 (5)     จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน ในระบบ e-laas     

    (5.1) กรณีขอรับเงินสด 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

    (5.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (6)   การเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละเดือน     

   (6.1) กรณีขอรับเงินสด  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

   (6.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 (7)     การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     

    (7.1) กรณีขอรับเงินสด  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

    (7.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (8)  การออกให้บริการเคลื่อนที่เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (9)   การด าเนินการส่งใช้เงินยืม (กรณีขอรับเงินสด) พร้อมจัดท าเอกสารประกอบ 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 2)      การด าเนินโครงการสนบัสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านเพชร 

  
  

 

      2.1    งานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ      

 (1)      จัดท าประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มาขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ 6 ชุด 6 ชุด 6 ชุด  

 (2)      รับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการ ตลอดทั้งปี 10 ราย 17 ราย 20 ราย  

 (3)      กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียน (ระบบ Manual) พร้อมตรวจเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 10 ราย 17 ราย 20 ราย  

 (4)      รวบรวมค าขอฯ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (จ านวน 3 คน) 10 ราย 17 ราย 20 ราย  

 (5)      เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติค าขอขึ้นทะเบียน 10 ราย 17 ราย 20 ราย  

 (6)      จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (7)      บันทึกข้อมูลคนพิการ ลงในฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ทางอินเตอร์เน็ต 10 ราย 17 ราย 20 ราย  

 (8)      รายงานสรุปจ านวนมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการให้ทางอ าเภอทราบ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 2.2  งานเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ     

 (1)      จัดท าค าสั่งระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน  - 12 ครั้ง 15 ครั้ง  

 (2)      จัดท าค าสั่งเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (3)      จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (4)      จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการแต่ละเดือน พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (ระบบ 
Manual) 

  
  

 

     (4.1) กรณีขอรับเงินสด  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

     (4.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12   ครั้ง 12   ครั้ง 12   ครั้ง  

 (5)     จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน ในระบบ e-laas        

     (5.1) กรณีขอรับเงินสด  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

     (5.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (6)     การเบิกเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน        

    (6.1) กรณีขอรับเงินสด 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

    (6.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร  12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  
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เอกสารหมายเลข  5 

ที ่
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(2) 

ปีงบประมาณ 
หมาย
เหตุ ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 
(5) 

 (7)     การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการแต่ละเดือน     

     (7.1) กรณีขอรับเงินสด จ านวน 60 ราย 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

     (7.2) กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 170 ราย 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (8)    การออกให้บริการเคลื่อนที่เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 (9)     การด าเนินการส่งใช้เงินยืม (กรณีขอรับเงินสด) พร้อมจัดท าเอกสารประกอบ 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง  

 3) งานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลบ้านเพชร (กองบุญคุณธรรมวันละบาท)      

    - งานรับสมัครสมาชิกใหม่ งานทะเบียนกองทุน 32 ราย 84 ราย 101 ราย  

    -งานรับเงินสัจจะรายเดือน (กองบุญวันละบาท) พร้อมออกใบเสร็จ  12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

    -งานจ่ายเงินสวัสดิการ ตามสิทธิ์ (ตรวจเอกสารหลักฐาน / จ่ายเงิน) 229 ราย 256 ราย 324 ราย  

    -งานจัดท าบัญชี รับ – จ่าย งบดุลของกองทุน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน  

   4) งานส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส      

    -การเขียนโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ  8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ  

    - การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ  

    -ส่งหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม 8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ  

    -  การจัดเตรียมการจัดงานตามโครงการ 8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ  
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-  ด าเนินการตามโครงการ 8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ 
-การประเมินผลโครงการ 8 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ 

5) งานให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาติดต่อ 54 ราย 15 ราย 33 ราย 

 (ลงชื่อ)   .................................................... (ลงชื่อ)   .................................................. 
  (นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์)    (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



ส ำนักปลดั เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร
งำนกำรเจำ้หนำ้ที่

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล

www.banphet-mu.go.th
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