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  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่า
จะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่าย     
ในการด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง      
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด   
(ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดใหแทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จะท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลปลายพระยาจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -  2563  ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
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2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม       
ไม่ซ้ าซ้อน 

  2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยา  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่ 

  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล        
ปลายพระยาให้เหมาะสม 

  2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยา สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  และเพ่ือให้เทศบาลด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยาสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  2.7 เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค ์
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  คณะกรรมการจัดการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  ของเทศบาลต าบลปลาย
พระยา ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา เป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลปลายพระยา  เป็น
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็นเลขานุการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่   ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปลายพระยา           
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน       
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลปลายพระยา บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคค รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

  3.3 การวิเคราระห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ปริมาณ และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะต้องค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งปละการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่าง ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

3.  กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Woke Process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคลากรจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง 
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคุญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในปารก าหนด / เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น  
ดังนี้  
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร และ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าก าก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตรก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกนัน่าจะมีจ านวน และการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
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  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในงานลักษณะนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Woke Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการ (Process  Re - engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิมขึ้น/
ลดลง  
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  1.1 สภาพทั่วไป 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล          

ปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล
ปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542   

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑  บ้านปากน้ า  
      หมู่ที่  5  บ้านหัวควนและบ้านหน้าอ าเภอ 
       หมู่ที่  6  บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง  
         หมู่ที่  7  บ้านหาดถั่ว  
        หมู่ที่  9  บ้านหน้าสวน     
   1.2 อาณาเขต 
   ทิศเหนือ   เขตติดต่อคือ  หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา   
จังหวัดกระบี่ 
   ทิศใต ้ เขตติดต่อคือ  หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา   
จังหวัดกระบี่ 
   ทิศตะวันออก  เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบี่ 
   ทิศตะวันตก  เขตติดต่อคือ  หมู่ที่  5 องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระ
ยา   จังหวัดกระบี่ 
     1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  อ าเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจ านวน
มาก พื้นทีอ่ าเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบทุก
ด้าน ทางด้านทิศเหนือมีเทือกเขาเขียวเป็นเขตติดต่อกับอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาต่อเป็นติดต่อกับอ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา และอ าเภอพนม จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี 

 1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอปลายพระยา มีฝนตกชุกตลอดปี อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
เพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – เดือนธันวาคม และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 37.3 
องศาเซลเซียล     
 
 
 
 

 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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1.5  จ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา ทั้งสิ้น  6,137  คน  แยกเป็นประชากรเพศ

ชาย  จ านวน  3,072  คน  และประชากรเพศหญิง  จ านวน  3,065  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  
2559)  จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่  จ านวน 2,312  ครัวเรือน   

1.6  สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  

7 ด้าน  ดังนี้  
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1) ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิม  บางสายมีสภาพช ารุด เป็นหลุม บ่อ ไม่ได้มาตรฐาน 
(2) ท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าบางจุดช ารุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตันท าให้เกิด

การอุดตันท าให้เกิดน้ าท่วมขังเม่ือฝนตกหนัก 
(3) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้

ทั้งหมด 
 
  2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 

(1) เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา  ไม่มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ ขาดแหล่งรวบรวม
ความรู้ 

(2) เด็ก เยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาสากล 
(3) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
(4) ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นถูกท าลายจากวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
(5) ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดส านึกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(6) เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง 
(7) ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

  3. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(1) ปัญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้

เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
(2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุ

ภัยพิบัตติ่าง ๆ  เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
  4. ด้านการสาธารณสุข 

(1) ประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคอ้วน โรคประจ าตัว โรคระบาด  ภาวะเครียด 
(2) ประชาชนไม่ค่อยออกก าลังกาย สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ภาวะจิตใจอ่อนแอ   

  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ประชาชนขาดจิตส านึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ขยะและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนมีจ านวนมากขึ้น ไม่มีพ้ืนที่ในการท าลายขยะเป็นของ

ตัวเอง 
(3) ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
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6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
(1) การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
(2) ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
(3) รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  รายได้ไม่แน่นอน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  
(4) ประชาชนหรือผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
(5) ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความร่วมมือในการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

7. ด้านบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(1) ประชาชน  ชุมชนและกลุ่มองค์กร ขาดความเข้าใจในระบบบริหารราชการแนวใหม่

มีน้อย 
(2) ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่

ที่เข้าร่วมมักเป็นกลุ่มเดิม ๆ ซึ่งมีต าแหน่งคณะกรรมการชุมชน  หรือเป็น อสม. ของชุมชนอยู่แล้ว 
(3) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างเสมอภาค   
(4) วัสดุ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน  ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปลายพระยา ยังไม่

พร้อมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ออกเป็น 7 ด้าน  ประกอบด้วย  

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
        (1)  การจัดให้มีและบ ารุงทางบก  ทางน้ า และทางระบายน้ า   

(2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
        (3)  การสาธารณูปการ  

(4)  การควบคุมอาหาร  
(5) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(6)  ให้มี  และ บ ารุงการไฟฟ้า หรือ แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1)  การจัดการศึกษา   
(2)  การส่งเสริมกีฬา   
(3)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล   
(4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ   
(5)  ให้มี และบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์  รักษาคนเจ็บไข้  
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
(7)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา   
(8) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อน 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

(1)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ 
(2)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  
(3)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ   

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาด  
(3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
(4)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน   

5.5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (2)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้า และที่สาธารณะ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้ง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

(3)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ   
(4)  การควบคุมสุสานฌาปนสถาน   

5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น   
(3) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

5.7  ด้านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
(2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น   

 จากการวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ทั้ง 7 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธสาสตร์การพัฒนา พันธกิจ  และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร ของเทศบาลต าบลปลาย
พระยา  โดยอาศัยความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ     
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  -  2564) และแผนพัฒนาจังหวัด   ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
“ปลายพระยา เมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้”  

2. พันธกิจ 
 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการ 

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดี
สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลปลายพระยา 
“มุ่งพัฒนา เน้นแก้ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” 

   3.1  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
   1. พัฒนาองค์กรเทศบาลให้องค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี สังคมดี                      
มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ หรือการพัฒนา
ศักยภาพยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของเทศบาล
ต าบลปลายพระยา พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานรองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
    2.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยพัฒนาการท างานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนิน
กิจกรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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   4.  ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เข้าถึง  เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการของเทศบาลในทุกระดับ 
   5.  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับ
การพัฒนาองค์กร สนับสนุนเชิงปฏิบัติให้มีมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกั บหน่วยงาน 
องค์กร และสถานศึกษาระดับท้องถิ่น 
  3.2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
     1. งานรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิต
สาธารณะของคนในชุมชน 
   2. พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
   3. ส่งเสริมและจัดท าแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
   4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ที่จ าเป็นพื้นฐาน ส าหรับพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  3.3  นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
   1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการจัดการตามเจตนารมย์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณธรรม โดยจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี 
ประพฤติดีแต่ยากจนอย่างน้อยชุมชนละ 3 ทุน  
   2.  จะร่วมผลักดันยุทธศาสตร์อ าเภอปลายพระยา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
คุณธรรม โดยเฉพาะอ าเภอปลายพระยาจะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอันดามัน 
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาและพัฒนาศาสนาสถาน 
   4.  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   5.  ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอัน
เนื่องในโอกาสวันส าคัญทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น 
  3.4  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1.  ส่งเสริมพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม  ให้เกิดการ   
ตระหนักรู้ และตื่นตัวต่อการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน 
   2.  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
   3.  สนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคที่ไม่ติดต่อที่
อันตราย และการดูแลรักษาการอนามัยของประชาชน 
   4.  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน สุขภาวะชุมชน 
โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
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   5.  พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ร้านอาหาร เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
   6.  จัดตั้งคลินิกเทศบาล เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 
   7.  จัดซื้อ จัดหารถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากบ้านพักอาศัยถึงโรงพยาบาลไว้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง 
   8.  จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนให้เป็นกีฬาประเพณี 
   9.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีลานกีฬา เช่น ลานแอร์โรบิค , ตะกร้อ , เทนนิส , 
แบดมินตัน ,        บาสเก็ตบอล , ฟุตบอล , เปตอง เป็นต้น 
   10. จัดซื้อ – จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฟิตเนสและให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  3.5  นโยบายการจัดระเบียบชุมชน 
   1.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่าย ด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดทีมกู้ภัย ต ารวจชุมชน และงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   2.  ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่าน
ชุมชน ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 
   3.  จัดซื้อ – จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงไว้แต่ละชุมชน 
  3.6  นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
   1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะและพ้ืนฐาน
ของท้องถิ่น 
   2.  พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ในการด ารงชีวิต  
   4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและราคาให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ไม่ซื้อถูกขายแพง 
   5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนซื้อ – ขายสินค้าภายในท้องถิ่นและใช้วัตถุในท้องถิ่น
ให้เป็นหลักเพ่ือก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน 
  3.7  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน คูระบายน้ า กิจการประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
   2.  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง และระบบการระบายน้ า
ในชุมชน 
   3.  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน สถานที่ราชการ และการจัดท าผัง
เมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่อาศัย 
   4.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือขอขยายผิว ปรับลดผิวจราจร ย่าน
ชุมชนถนนอ่าวลึก – พระแสง (ช่องเฉพาะเขตเทศบาลระยะทางประมาณ 10 กม. และปรับถนนบริเวณจุดเสี่ยงที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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   5.  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารตลาดสดเทศบาลให้สะดวกซื้อ สะดวกขาย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ 
  3.8  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   1.  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยประชาชนและชุมชน 
   2.  พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชนการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยน
ขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน ขยะรีไซเคิล เป็นต้น 
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลด
สภาวะโลกร้อน 
   4.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่า 

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
1) พันธกิจ 

    น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

   1. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนสู่องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   2. การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ ภาคประชาชน 
   3. การสร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาคีร่วมและบูรณาการความร่วมมือ 

   4. การสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   5. การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่
บุคลากรของเทศบาล 
   6. การพัฒนา และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1.  การสร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
   2.  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
   1. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. การสนับสนุน  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ  สถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 
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3. การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้จัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบการบริหาร การจัดการโรงเรียนตามหลักประกัน

คุณภาพการศึกษา 
6. การบูรณาการร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. การส่งเสริม  สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ  แหล่งเรียนรู้ และรายได้ของชุมชน 

2. การสร้างเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ 
3. การสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสัมมาชีพและรายได้เสริม สร้างมูลค่า 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 
4. การสร้างเสริมและการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา 
6. การสร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม 

สัมมาชีพ และสุขภาพ 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    2. การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ประกอบด้วยชุมชนและภาคีเครือข่าย 
    3. การผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
   3) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    1.  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  
    2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

   4) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
   จุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลปลายพระยา  ก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย  ความต้องการของประชาชน  และภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ควร
จะเป็นในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ความส าคัญต่อภารกิจ  ความเร่งด่วนของปัญหา  ผลกระทบต่อประชาชน/
ผู้รับบริการ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่าง ๆ  
  จุดยืนเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 ๑. เมืองส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๒. ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
 ๓. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
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 ๔. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารเทศบาล 
 ๒. การรับรู้ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ 
 ๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๔. ประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 ๕. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ผู้บริหารเทศบาล 

- ให้นโยบาย และติดตามประเมินผล 
 ๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
    - ร่วมเป็นคณะท างาน  
 3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่น ๆ  
    - ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 

 - หน่วยงานราชการ  สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยา  สามารถก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ

ปัญหา ข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่และสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ จึงแบ่งภารกิจของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ๆ ออกเป็น 7 กลุ่มภารกิจ ได้แก่   

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ได้วิเคราะห์ภารกิจอ านาจ  หน้าที่
ดังกล่าวโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส  ( Opportunity)  ภัยคุกคาม  (Threat)  
ด าเนินการตามภารกิจ  ตามหลัก  SWOT   โดยพิจารณาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา      
4 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ,แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลปลายพระยาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 
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1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบมีคุณวุฒิและความรู้ความเข้าใจ
2. บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการท างาน 
3. มีเครื่องมือ เครื่องจักร ทันสมัย  
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ต่อภารกิจด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานและจัดสรรงบประมาณให้มากเป็นล าดับแรก 
5. ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามตรวจสอบ 
6. สาธารณูปโภคด้านประปา ไฟฟ้า มีเจ้าหน้าที่ดูแล 
    รับผิดชอบโดยตรง 
7. เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมท่ีเชื่อมต่อระหว่าง 
    ถนนหลัก  ถนนรอง  ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว 
8. ประชาชนให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.  ประชาชนไม่เคารพกฎระเบียบ มีการหลีกเลี่ยง 
     หรือฝ่าฝืนการจัดท าผังเมือง การปลูกสร้างอาคาร 
2.  ระบบข้อมูลไม่ชัดเจน เป็นผลให้การวางแผนการ 
     ตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้แต่ละปีมีการ 
     ปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลระยะสั้นและระยะ 
     ยาวหลายครั้ง 
3.  โครงการใหญ่ที่กระทบต่อประชาชนและใช้ 
     งบประมาณมาก ขาดการติดตามประเมินผล ท า 
     ให้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
     โครงการ 
4.  ขาดการประสานงานและบูรณาการระหว่าง 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณูปโภคและ 
     สาธารณูปการและด้านการวางผังเมือง 
5.  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องใช้ 
     งบประมาณมาก แต่การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีการ 
     จัดเก็บได้น้อย ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
     ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เพ่ิม 
     มากขึ้น 

 6.  การคมนาคมขนส่ง  จากรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
    จากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่านภายในพ้ืนที่เทศบาล 
    ส่งผลให้ถนนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 
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2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1.  บุคลากรมีความรู้ ทักษะ มีความรับผิดชอบ 
     ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความคิดริเริ่ม  
     สร้างสรรค ์
2. การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน 
    บูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
3. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
4. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มี 
    เจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ 
    เป็นคนดี มีปัญญา สามารอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
6. มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
    ความพร้อมในด้านการจัดท าหลักสูตรการจัดการ 
    เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
7.  มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ 
    การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสนอง 
    ความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น 
8.  มีสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง 
9.  เทศบาลมีการส่งเสริมการออกก าลังกายของ 
     ประชาชน ทั้งเรื่องสถานที่การออกก าลังกายและ 
     อุปกรณ์การออกก าลังกาย 
10. เทศบาลให้การดูแลและการสงเคราะห์แก่เด็ก  
      ผูสู้งอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการและผู้ยากไร้         
      อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
11. ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
      ท้องถิ่นท่ีดีงาม  เป็นเอกลักษณ์ 
12. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีหน้าที่ 
     เกี่ยวข้อง พร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมมือ 
     กันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของ 
     ประชาชน 
13. การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ช่วยให้เทศบาล 
      สามารถดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 
      อย่างเต็มที่และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
14. มีหน่วยงานหรือสถาบันทางศาสนา  อาทิ วัด    
      มัสยิด โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ ศาลเจ้า ในสัดส่วนท่ี 
      เหมาะสมต่อประชาน ท าให้เป็นปัจจัยหลักในการ 
      พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชน 

1. เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านการแพทย์และ 
    สาธารณสุขระดับวิชาชีพเฉพาะ ตามศักยภาพของ 
    สถานบริการด้านสาธารณสุข มีข้อจ ากัดในระบบ 
    สุขภาพถ้วนหน้า 
2. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย 
3. งบประมาณมีน้อย 
4. มีประชากรแฝงอพยพอยู่อาศัยในเขตเทศบาล 
5. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามี 
    ส่วนรว่มในกิจกรรมของชุมชน 
6. เทศบาลมีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่ 
   ชัดเจนไม่มากนัก  เช่น  ห้องสมุดเทศบาล  เป็นต้น 
7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมีอยู่ 
    การลักขโมย โจรกรรม ทะเลาะวิวาทและยาเสพติด 
    เป็นต้น 
8. ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อย 
    ค่อนข้างล าบาก 
9. ปัญหายาเสพติด  ท าให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผล 
    กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
10. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสาร 
     ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต  ทีวี วิทยุ จากสื่อทั้งใน 
     และต่างประเทศ  ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการ 
     บริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
     ของเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน 
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3.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
    2540 ก าหนอ านาจหน้าที่ด้านการจัดการ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 
     ประชาชนและชุมชน 
2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมการ 
    แก้ปัญหาขยะและน้ าเสีย 
3. กระแสความรู้สึกการเกิดมลพิษทางน้ าและอากาศ 
    เกิดจากการไม่วางแผนด าเนินการป้องกันบ าบัดให้ 
    เป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
4. จังหวัด/อ าเภอ ให้ความส าคัญกับการดูแล  
    สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาขยะและน้ าเสีย 
5. ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น 
    ด้วยกันในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
    เข่น  ปัญหาขยะมูลฝอย 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ ของ 
     ระบบการก าจัดขยะและระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
2. บุคลากรมีจ านวนน้อยและไม่มีความรู้ประสบการณ์ 
     ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และ 
    ต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
    สิ่งแวดล้อม 
4.  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไม่ทันสมัย 
5. งบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ต้องได้รับเงิน 
    อุดหนุนจากส่วนกลาง 
6. ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะและไม่มีมาตรการการ 
    ป้องกันแก้ไข 
7.  งบประมาณมีจ ากัดในการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
8.  ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลขาดจิตส านึกในการ 
     รักษาความสะอาด  เช่น  การทิ้งขยะไม่เป็นที่  การปล่อย 
     น้ าเสียจากครัวเรือน  ร้านค้าและโรงงานลงสู่แม่น้ า 
9.  การรับภาระหนักในการรองรับปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
10. สภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก 

                                        

4.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 

1. มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้  
    อุปกรณ์ เพียงพอส าหรับป้องกันสาธารณภัย 
2. มีองค์กรเอกชนที่สนับสนุนช่วยเหลือ การรักษา 
    ความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชนในเขตเทศบาล โดย 
    เทศบาลให้ความส าคัญและอุดหนุนงบประมาณ 
3. รัฐบาลก าหนดนโยบายเร่งด่วนการแก้ปัญหายาเสพ 
    ติด 
4. ผู้บริหารก าหนดนโยบายให้โรงเรียนสีขาวปลอดยา 
    เสพติดและส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน 
5. มีงบประมาณในการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้ 
    เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง 
    ต่อเนื่องทุกปี 

1.  มีการอพยพแรงงานมาในเขตเทศบาล บุกรุกที่ 
     สาธารณะ  
2. มีปัญหาการมั่วสุ่มเสพยาเสพติดและจ าหน่ายยา 
    เสพติดในพ้ืนที่ 
3. การก่อสร้างอาคาร ตลาด ทีอ่ยู่อาศัยในเขตพานิชย์ 
    ก่อนมีกฎหมายควบคุมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 

1. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมได้ 
    มาตรฐาน สะดวก สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
2. รัฐบาลส่งเสริมการค้า การลงทุน 
3. มีการคุ้มครองแรงงานและการสร้างหลักประกัน 
    ความมั่นคงให้แก่แรงงาน 
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ภายในประเทศ 
5. เทศบาลมีกรอบงานการพัฒนาต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ 
6. มีต้นทุนเดิมที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมและ 
    สนับสนุนต่อไป  ได้แก่ ทรัพยากรท้องถิ่น ,  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 
7.  รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน 
     มีรายได้มากข้ึน 
8.  มีศักยภาพในการผลิตยางพารา  ปาล์มน้ ามัน          
     ผลิตไม้ผล  โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
    เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
9.  เทศบาลตั้งงบประมาณในการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ 
    ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าด้านการเกษตร 
10.  ระบบการค้าเสรี  ท าให้สินค้าเกษตรของไทย มี 
    โอกาสขยายการส่งออกมากข้ึน 
11.  เทศบาลมีพื้นที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการพัฒนา 
    ด้านการเกษตร 
12. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 
   สิ่งที่เกษตรกรน ามาใช้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   ได ้

1. คุณภาพสินค้าขาดการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย 
2. ไม่มีศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้าและสาธิตงาน 
    หตัถกรรม สินค้าพ้ืนเมือง  
3. ผู้สืบทอดงานฝีมือพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 
    ไม่มาก 
4. เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน พาณิชยกรรม 
5. มีปัญหาความยากจนในชุมชน 
6. ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม 
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. งบประมาณการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ 
    เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง เช่น ป้ายบอกทาง ป้าย 
    ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะน าการท่องเที่ยว เป็น 
    ต้น 
8. การผลิตสินค้าเกษตรมีการใช้สารเคมี เกินความ 
    จ าเป็น 
9. ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  น้ าอุปโภคบริโภค 
    และน้ าท่วมในบางพ้ืนที่เนื่องจากระบบการระบาย 
    น้ ายังไม่สมบูรณ์ 
10. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง/น้ ามันแพง 
11. ความล่าช้าของการจัดระเบียบที่ดินท ากิน 
12. การระบาดของศัตรูพืชและโรคระบาดในพืช/คน/ 
   สัตว์/ไข้เลือดออก  เป็นต้น 
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6. ด้านการบริหารจัดดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 
1. เป็นกระแสความต้องการและสนับสนุนจากสังคม 
    และประชาชนในการให้แก้ปัญหาการทุจริต 
2. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญและเป็นปัญหา 
    เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 
3. มีองค์กรอิสระที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ท าหน้าที่ 
    ตรวจสอบมากขึ้น และเป็นกลไกที่ส าคัญ 
4. มีสถานที่กลางการรับซอง-เปิดซอง ประกวดราคา 
5. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคประชาชนเข้ามา 
    มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสร้าง 
    ความโปร่งใส 
6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
    มากขึ้น 
7. เทศบาลมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ 
    ความสามารถเข้ามาท างาน 
8. เทศบาลมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ  
   ของเทศบาล และข่าวสารที่น่าสนใจ 
9. ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ  
    ของกฎหมาย 
10. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดท าให้มี 
      ความใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมหรือปัญหา 
      ท้องถิ่น 
11. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ 
      ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความต้องการ 
      ของประชาชน 
12. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจาก 
      หนว่ยงานที่มีประสิทธิภาพต่าง ๆ  
13. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
14. การประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
      ท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาองค์กร 
15. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีความคล่องตัว 
      และมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

1. วัฒนธรรมและระบบอุปถัมภ์ในระบบสังคมไทย
ก่อเกิดหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตอย่าง
มากและกว้างไกล 
2. ระบบราชการยังขาดการตรวจสอบ และด าเนินการ 
อย่างจริงจังกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
3. ขาดการสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนได้เข้ามามาส่วน
ในการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 
4. การทุจริตเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งของ
ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคการเมือง โดยภาค
ราชการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
5. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน  ซึ่งไม่
สามารถท างานได้หลากหลายและทดแทนกันได้ใน 
กรณีขาดใครไป 
6. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมี
ความล่าช้าในบางครั้ง ซึ่งจะท าให้ไม่เป็นไปตามแผน
ระยะเวลาที่วางไว้ 
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7. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity) จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat) 

1. จังหวัด อ าเภอ ให้ความส าคัญการส่งเสริมการ 
    ด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา   
2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
    2545 ก าหนดอ านาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมศาสนา 
3. มีการยกย่องเชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์ด้านศาสนา 
    และคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สั่งสมและสืบทอดกันมา 
    ตั้งแต่บรรพบุรษุ 
5. มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ 
6. มีการยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและผู้สืบ 
    ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มีกฎกระทรวง 
    ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม 
    ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานไม่ 
    ชัดเจน ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศาสนามีน้อย 
4. การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมการศาสนา 
    ท าได้ไม่เต็มที่ 
5. ขาดบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. เยาวชนในเขตเมืองไม่ค่อยให้ความสนใจในการสืบ 
    สาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
    ท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเอง 
7. เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรม 
    ตะวันตกมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ซึ่งได้รับ 
    อิทธิพลจากสื่อต่างๆ 
8. ไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ในการเก็บรวบรวม 
    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 
    อย่างแพร่หลาย 
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ภารกิจหลัก 

1. การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. การท านุบ ารุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
3. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
4. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
7. การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. การส่งเสริมกีฬา 
9. การก าจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล  
10. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริม  และสนับสนุน  การป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
14. การควบคุมอาคาร 
15. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า   
16. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
17. การสาธารณูปการ  และการประปา 
18. การบริหารงานทั่วไป 
19. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ภารกิจรอง 

1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
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  เทศบาลต าบลปลายพระยา ไดก้ าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่   
1. ส านักปลัดเทศบาล   
2. กองคลัง   
3. กองช่าง  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา    
6. กองสวัสดิการสังคม 

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใบไม้  ดังนี้  
   1. พนักงานเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น  40  อัตรา  ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ปลัดเทศบาล 1  
2 รองปลัดเทศบาล 1  
2 ส านักปลัดเทศบาล 6  
3 กองคลัง 4  
4 กองช่าง 3  
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3  
5 กองการศึกษา 18 - พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

- พนักงานครู จ านวน 17 อัตรา (เงินอุดหนุน) 
6 กองสวัสดิการสังคม 4  

รวม 40   

  2. ลูกจ้างประจ า จ านวนทั้งสิ้น 4  อัตรา  ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัดเทศบาล 2  
2 กองการศึกษา 1  
3 กองสวัสดิการสังคม 1  

รวม 4   
 

 

 

7.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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3. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 42 อัตรา ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัดเทศบาล 12 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 5 อัตรา 
- ผู้มีทักษะ  จ านวน 7 

2 กองคลัง 4 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 4 อัตรา 
3 กองช่าง 8 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 3 อัตรา 

- ผู้มีทักษะ  จ านวน 5 อัตรา 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 2 อัตรา 

- ผู้มีทักษะ  จ านวน 5 อัตรา 
5 กองการศึกษา 10 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 9 อัตรา 

- ผู้มีทักษะ  จ านวน 1 อัตรา 
6 กองสวัสดิการสังคม 1 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 1 อัตรา 

รวม 42   

4. พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวนทั้งสิ้น 19 อัตรา ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัดเทศบาล 5  
2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10  
3 กองการศึกษา 4   

รวม 19   
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
ปลายพระยา ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  เทศบาลต าบลปลายพระยามีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ต้องด าเนินการ ประกอบกับภาระค่าใช้จ่าย ด้านบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เทศบาล
ต าบลปลายพระยา จึงไม่มีความต้องการก าหนดประเภทต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง (ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล) ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2563) เพ่ิมแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถิ่น พ.ศ. 2542 (หนังสือส านักงาน ก.จ., 
ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1632  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2555) 
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8.1 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  ประกอบด้วย  

1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร  และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 

1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป  
1.1.2 งานธุรการ  
1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่   
1.1.4 งานนิติการ  
1.1.5 งานทะเบียนราษฎร  
1.1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  2. กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  ประกอบด้วย  

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานผลประโยชน์ งานพัสดุ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2.1.1 งานผลประโยชน์  
2.1.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

2.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานการเงินและบัญชี  และงานธุรการ 

2.2.1 งานการเงินและบัญชี  
2.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน    
2.2.3 งานธุรการ  

 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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3. กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม การ

จัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  ประกอบด้วย  

3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานสาธารณูปโภค และงานธุรการ 

3.1.1 งานสาธารณูปโภค   
3.1.2  งานธุรการ   

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนงาน การประมวลวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติเก่ียวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การเฝ้าระวังรักษา
โรค การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม
โรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุร าคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บ ารุงรักษา และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ การประสานและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ           ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  ประกอบด้วย  

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และงานธุรการ 

4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

5. กองการศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา 

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  2 งาน  ประกอบด้วย  

5.1 งานบริหารการศึกษา   
5.2 งานกิจการโรงเรียน  
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6. กองสวัสดิการสังคม                  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน       

การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
เป็น 2 ฝ่าย ดังนี้  

6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานพัฒนา
ชุมชน และงานธุรการ  

6.1.1 งานพัฒนาชุมชน   
6.1.2 งานธุรการ   

6.2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงาน
สังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

6.2.1 งานสังคมสงเคราะห์   
6.2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   
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โครงสร้างอัตราก าลังของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
         -  งานบริหารงานทั่วไป 

       -  งานธุรการ 
       -  งานการเจ้าหน้าที่ 
       -  งานนิติการ 
       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานทะเบียนราษฎร 
1.2  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
       -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
         -  งานบริหารงานทั่วไป 

       -  งานธุรการ 
       -  งานการเจ้าหน้าที่ 
       -  งานนิติการ 
       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานทะเบียนราษฎร 
1.2  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
       -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

2. กองคลัง 
   2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
         -  งานผลประโยชน์ 
         -  ง า น แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สิน 
   2.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
         -  งานการเงินและบัญชี 
         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         -  งานธุรการ 

2. กองคลัง 
   2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
         -  งานผลประโยชน์ 
         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   2.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
         -  งานการเงินและบัญชี 
         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         -  งานธุรการ 

 

3. กองช่าง 
   3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
         - งานสาธารณูปโภค 
         - งานธุรการ 

3. กองช่าง 
   3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
         - งานสาธารณูปโภค 
         - งานธุรการ 

 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
        - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        - งานธุรการ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
        - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        - งานธุรการ 

 

5. กองการศึกษา 
        - งานบริหารการศึกษา 
        - งานกิจการโรงเรียน 

5. กองการศึกษา 
        -  งานบริหารการศึกษา 
        -  งานกิจการโรงเรียน 

 

6. กองสวัสดิการสังคม 
    6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
        -  งานพัฒนาชุมชน 
        -  งานธุรการ 
    6.2  ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
        -  งานสังคมสงเคราะห์ 
        -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

6. กองสวัสดิการสังคม 
    6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
        -  งานพัฒนาชุมชน 
        -  งานธุรการ 
    6.2  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
        -  งานสังคมสงเคราะห์ 
        -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน  รวมทั้ง
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ เพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลปลายพระยาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงาน เทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  ในแต่ละส่วน
ราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ.  2561  -  2563 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 
(ปลัดเทศบาล) 
01-2-00-1101-001 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดเทศบาล) 
01-2-00-1101-002 

1 1 1 1 - - -  

รวม 2 2 2 2 - - -  
ส านักปลัดเทศบาล (01)         

 พนักงานเทศบาล         
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 
01-2-01-2101-001 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)   
01-2-01-2101-002 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) 
01-2-01-2101-003 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
01-2-01-3101-001 

1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   
01-2-01-3104-001 

1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
01-2-01-3105-001 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 3 3 3 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
คนงาน (แม่ครัว) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 2 2 2 2 - - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง 4 4 4 4 - - -  

รวม 25 25 25 25 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (04)         
พนักงานเทศบาล         

นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
01-2-04-2102-01 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) 
01-2-04-2102-02 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี) 
01-2-04-2102-03 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
01-2-04-3204-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 8 8 8 - - -  
กองช่าง (05)         

พนักงานเทศบาล         
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
01-2-05-2103-001 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) 
01-2-05-2103-002 

1 1 1 1 - - -  

วิศวกรโยธา  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
01-2-05-3701-001 

1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 2 2 2 2 - - -  

รวม 11 11 11 11 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         

พนักงานเทศบาล         
นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
01-2-06-2104-001 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) 
01-2-06-2104-001 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
01-2-06-3101-002 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

พนักงานขับรถยนต์ 4 4 4 4 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 6 6 6 6 - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 4 4 4 4 - - -  

รวม 20 20 20 20 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศึกษา (08)          
พนักงานเทศบาล         

นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
01-2-08-2107-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานครูเทศบาล         
ผู้อ านวยการสถานศึกษา   1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

ครู  (ค.ศ.1) 8 8 8 8 - - - เงินอุดหนุน 

ครูผู้ช่วย 4 4 4 4 - - - เงินอุดหนุน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2 4 4 4 +2 - - เงินอุดหนุน 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 

ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - - เงินอุดหนุน 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - งบเทศบาล 

ผู้ช่วยคร ู 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 
นักการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 3 3 3 3 - - -  
ภารโรง 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

รวม 33 35 35 35 +2    
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง 
ที่คาดว่าต้องใช้ช่วง

ระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองสวัสดิการสังคม (11)         
พนักงานเทศบาล         

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
01-2-11-2105-001 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) 
01-2-11-2105-002 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์) 
01-2-11-2105-003 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
01-2-11-3801-001 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
รวม 6 6 6 6 - - -  

รวมทั้งหมด 105 107 107 107 +2    
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เทศบาลต าบลปลายพระยาไม้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 
2542 มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาลต าบลปลายพระยา  โดยก าหนดให้ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
   2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 
   3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
   5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 
   หลักสูตรการพัฒนาแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรหรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี้ 
   1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   4. หลักสูตรด้านการบริหาร 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   การพัฒนานอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลปลาย
พระยาตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลปลาย
พระยาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
    
 
 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
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1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบ ใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 
   2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้า
มาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดย
มีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทาง
ราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมา
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
            3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน 
  โดยวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนั กงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กระบี่  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  3. การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท   

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 
  

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

การจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของ
พนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน องค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร เป็น
การปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็น
เครื่องมือในการก าหนดความก้าวหน้าในการงาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และก าหนดหนทางไปสู่
ความส าเร็จของเป้าหมาย เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองให้
ได้ตามศักยภาพสายอาชีพ  

 
แนวทางการพัฒนาการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

๑. จัดให้มีศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร  คือ งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป           
เพ่ือรับผิดชอบสร้างและด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินตนเองของ บุคลากร ด้านบุคลิกภาพ ความรู้
สามารถและทักษะของพนักงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อเนื่อง ในการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ต้องค านึงถึง
การพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรต้องด าเนินการประเมินตนเอง และวางแผนการท างานตามสายอาชีพ ร่วมกับกอง
การเจ้าหน้าที่                    

๒. จัดให้มีคู่มือการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางและแนวคิด
ส าหรับพนักงานในการวางเป้าหมายในอาชีพของตน ซึ่งเนื้อหาสาระของคู่มืออาจประกอบด้วยการประเมินตนเอง 
การตรวจเส้นทางก้าวหน้าของอาชีพ การอภิปรายวิธีการที่จะพัฒนาอาชีพ  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนการ
พัฒนาพนักงานรายบุคคลเป็นต้น 

๓. จัดให้มีการพูดคุย   สนทนาระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน เพ่ือได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินพนักงานของตนว่า ท างานเป็นอย่างไร ควรจะพัฒนาอะไรเพ่ิมเติม  และโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ จะเป็นอย่างไรโดยร่วมกันก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน และด าเนินการ 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แล้วแจ้งผลการพัฒนาต่อกองการเจ้าหน้าที่ 

๔.  จัดให้มีที่ปรึกษาทางอาชีพหรือการให้ค าแนะน า  โดยประกอบด้วย บทบาทของพนักงานใน
การวางแผนอาชีพ และบทบาทของผู้บริหารในการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ ตามเงื่อนไขของ Career Path ใน
ต าแหน่งงานนั้นๆ และบทบาทขององค์กรที่รับผิดชอบ  ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ                    

๕. กรณีบุคลากรมีความต้องการจะขอโอนย้ายข้ามกลุ่มงาน(Cross Functional) ตามเงื่อนไข 
Career Path หัวหน้างานต้องให้ความยินยอมเปิดโอกาสให้บุคลากรทดลอง ปฏิบัติงานจริง   (On The Job 
Training) ก่อนเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ตามข้อก าหนดของแต่ละกลุ่มงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้
ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและด าเนิน การส่งบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

๖. ในการก าหนดเส้นทางก้าวหน้าอาชีพมิใช่เงื่อนไขส าคัญในการโอนย้าย  แต่บุคลากรจะได้รับ
การพิจารณาให้พัฒนาตามเส้นทางที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินผลทุกข้ันตอน 
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๗. ให้ด าเนินการปรับปรุงการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสาย อาชีพ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ขององค์กรที่เปลี่ยนไปหรือตามความต้องการของบุคลากร อย่างเหมาะสม 

๘. สามารถน าผลการพัฒนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  ความก้าวหน้าและการ
วางแผนอัตราก าลังคนต่อไป 

๙. การจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มีประโยชน์ที่ท าให้พนักงานรู้ทางเดินของชีวิตการ
ท างานของตน และองค์กรมีแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าของคนช่วยให้องค์กรไม่ละทิ้ง  พนักงานในแต่ละ
ระดับ แต่มีข้อจ ากัดและควรระวัง คือเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพอาจเป็นอุปสรรคต่อพนักงานบางคนที่มีผลการ
ปฏิบัติ งานดีมาก เพราะเขาจะรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กร  ทั้งนี้ เนื่องจาก
องค์กรมีการก าหนดอายุงานนานในการเลื่อนแต่ละต าแหน่ง ก็อาจมีผลต่อพนักงานเหล่านี้ในการมองว่าตนเองมี
ความสามารถ แต่กลับเติบโตได้ช้าหรือก้าวหน้าช้าไป เป็นเหตุผลที่หลายคนมีความคิดออกจากองค์กรไปเติบโตที่
อ่ืน ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในนั้น 
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  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปลายพระยามีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ   
   3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
   5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
และเทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้มีการก าหนดข้อบังคับ  และประกาศเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปลายพระยาเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. ข้อบังคับเทศบาลต าบลปลายพระยา  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
2. ประกาศเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบล

ปลายพระยา 
3. ประกาศเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น 
4. ประกาศเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

     
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 


