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ค าน า 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงสร้าง การแบ่งงาน ระบบงาน มี
การก าหนดต าแหน่ง การก าหนดโครงสร้าง รวมถึงกรอบอัตราก าลังที่ต้องการในส่วนราชการ ให้มี
ความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และ               ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.2562 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลได้อย่าง
เหมาะสม นั้น  

เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ให้เป็นไปแนวทางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ และ
ก าหนดใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการใช้อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคนในเทศบาล อีกทั้งยังใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้ง ให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น น าไปสู่การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จะมีการใช้
อัตราก าลังต าแหนง่ใด สายงานใด จ านวนเท่าใด              จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกจิ
ของเทศบาล อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการเป็นบุคลากรที่ดี ที่มีคุณธรรมต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

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

  การบริหารจัดการอัตราก าลังของหนํวยงานรัฐทุกหนํวยงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญและต๎อง
ด าเนินการตํอเนื่อง เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตรา
เงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องสอดคล๎องกัน ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค                   จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น เทศบาลต าบล
ตลาดแค จึงจ าเป็นต๎องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ให๎สอดรับ
และสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให๎การบริหารจัดการอัตราก าลังของหนํวยงานให๎มี
ความสมบูรณ์และตํอเนื่องโดยใช๎หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 ดังนี้ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  มีหลักการและเหตุผลที่จะต๎อง

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดังนี้ 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ต าแหนํงและมาตรฐานของต าแหนํง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน 2558 ก าหนดให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาก าหนดต าแหนํง
พนักงานสํวนท๎องถิ่นวําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคําใช๎จําย
ด๎านบุคคลของเทศบาล โดยให๎เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช๎ในการก าหนดต าแหนํง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได๎มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหนํงพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให๎เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให๎คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยก าหนดให๎เทศบาล แตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต๎องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหนํงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา จึงจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
2.1 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เทศบาลต าบลตลาดแค มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ตามเหตุผลและความจ าเป็นของเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 



 

 2.1.1 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค  มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมํ
ซ้ าซ๎อน 
 

2.1.2 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค มีการก าหนดประเภทต าแหนํง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร๎างสํวนราชการให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบลตลาดแค ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

2.1.3 เพ่ือให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างวําถูกต๎องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบของสํวนราชการนั้นหรือไม ํ

2.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลตลาด
แค 

2.1.5 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแตํงตั้ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เพ่ือให๎การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแค เกิดประโยชน์ตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบอยํางมปีระสิทธิภาพ มีความค๎ุมคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกภารกิจงานหรือหนํวยงานที่ไมํจ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให๎บริการสาธารณะ แก๎ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 

2.1.6 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน
บุคคลให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.1.7 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค มีการก าหนดต าแหนํงอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความจ าเป็นเรํงดํวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลตลาดแค   

2.1.8 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน
บุคคลให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่  มท 
0809.2/ว 53      ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

2.2 ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2.2.1  ผู๎บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจชัดเจนถึงกรอบ

อัตราก าลังคน ต าแหนํงและหน๎าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต๎องการ 
2.2.2 เทศบาลต าบลตลาดแค มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร              

สร๎างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกํงไว๎ในหนํวยงาน 
2.2.3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให๎สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกลําวไว๎ลํวงหน๎าได๎ 
2.2.4 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให๎ทราบข๎อมูลพื้นฐานทั้งด๎าน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลํวงหน๎าเกี่ยวกับการใช๎
ทรัพยากรบุคคลให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมตํางๆ 

2.2.5 การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหวํางการจัดการทรัพยากร
บุคคล และวางแผนให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ น าไปสูํเปูาหมายในภาพรวมได๎ 



 

 

3. กรอบแนวคิดทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 

กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
1. กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้น จะเป็นสํวนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม

ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในตํางประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรตํางๆ ได๎ให๎ความหมาย ดังนี้ 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให๎

ความหมายของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการะบุความต๎องการทุนมนุษย์ เพ่ือ
มาท างานให๎บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ตํางๆ เพ่ือให๎บรรลุความต๎องการดังกลําว” 
ดังนั้นในการก าหนดกรอบอัตราก าลังในควาหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพ
ของทุนมนุษย์ที่องค์กรต๎องการเพ่ือให๎สามารถท างานได๎ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให๎ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด๎านก าลังคนให๎สอดคล๎องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดย
การวิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยูํในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต๎องการก าลังคนในอนาคตวํา
มีสํวนตํางของความต๎องการอยํางไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให๎องค์กรบรรลุภารกิจ 
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว๎” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความ
ตองการก าลังในอนาคตที่จะท าให๎องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ (Mission-
based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให๎มีความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวํา “เป็น
กระบวนการในการก าหนดความต๎องการบุคลากรลํวงหน๎าในแตํละชํวงเวลาวํา องค์กรต๎องการบุคลากร
ประเภทใด จ านวนเทําไรและรวมถึงวิธีการในการได๎มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎านี้ด๎วย การได๎มาซึ่ง
บุคลากรนี้ รวมตั้งแตํการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรภายในให๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ต๎องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว๎ซึ่ง
บุคลากร ตลอดจนการใช๎ประโยชน์จากบุคลากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํองค์การ” 

 ส านักงาน ก.พ. ได๎ให๎ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการ
วางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในสํวนราชการ วําหมายถึง “การด าเนินการอยํางเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด๎านก าลังคน เพ่ือน าไปสูํการก าหนดกลวิธีที่จะให๎ได๎ก าลังคนใน
จ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต๎องการ โดยมีแผนการใช๎และพัฒนาก าลังคน
เหลํานั้นอยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว๎กับองค์กรอยําง
ตํอเนื่อง” 

 กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ให๎ความหมายของการวางแผนก าลังคน 
ในคูํมือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี วํา การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว๎ลํวงหน๎า
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยการด าเนินการอยํางเป็นระบบใน
การวิเคราะห์และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสูํการก าหนดวิธีการที่จะให๎ได๎
ก าลังคนที่มีความรู๎ ความสามารถอยํางเพียงพอ หรือกลําวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะ
ปฏิบัติงานในเวลาต๎องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และ



 

คัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต๎องการเข๎ามาท างานในองค์กรในชํวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู๎จัก
ปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลํานั้นให๎อยูํกับองค์กรตํอไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการตํางๆ จึงอาจสรุปได๎วําการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
นั้นเป็นการระบุวําองค์กรต๎องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต๎นทุนมนุษย์มากน๎อยเพียงใด ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให๎องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 

2. แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงาน จ าเป็นต๎องสร๎างกระบวนการ 

รวบรวมข๎อมูลที่สะท๎อนภาระงานจริงของหนํวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบํงออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ 
มิติข๎อมูลในอดีต มิติข๎อมูลในปัจจุบัน และมิติข๎อมูลในอนาคต ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจาก
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบ
ต าแหนํงและคําตอบแทนของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.) 

เทศบาลต าบลตลาดแค โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เทศบาลต าบลตลาดแค ซึ่งประกอบด๎วยนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค
เป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค หัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน๎าสํวน
ราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นท่ีได๎รับมอบหมาย               ไมํเกิน 2 คน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ มีหน๎าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  
ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตลาดแค               
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ .2496 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู๎บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือให๎การด าเนินการของเทศบาลต าบลตลาดแค บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ จึง
จ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนํวยงานตํางๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาวําลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบหรือไมํ อยํางไร หากลักษณะงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบ จึงต๎องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน
ในปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การจัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให๎สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของเทศบาลต าบลตลาดแค ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
คําใช๎จํายบุคลากรเข๎ามารํวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ความ



 

รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ โดยใน
สํวนนี้จะค านึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนด
ระดับชั้นงานในแตํละประเภท เพ่ือให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
     3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง)  โดยหลักการแล๎ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพและต๎นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นในแตํละสํวนราชการจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมํ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพ่ือให๎การท างาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจํายตามมาตรา 35              แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริง 
โดยสมมติฐานที่วํา งานใดที่ต๎องมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มากกวําโดยเปรียบเทียบยํอมต๎องใช๎อัตรากลัง
คนมากกวํา อยํางไรก็ดีในภาคราชการสํวนท๎องถิ่นงานบางลักษณะ เชํน งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด๎านชําง หรืองานบริการบางประเภทไมํสามารถก าหนดเวลามาตรฐานได๎ ดังนั้น การค านวณ
เวลาที่ใช๎ในกรณีของภาคราชการสํวนท๎องถิ่นนั้น จึงท าได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ  (Relative 
Information) มากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังตํอหนํวยงานจริงเหมือน ใน
ภาคเอกชน นอกจากนั้นกํอนที่จะค านวณเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานแตํละสํวนราชการจะต๎องพิจารณา
ปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวํามีความสอดคล๎องกับภารกิจของหนํวยงานหรือไมํ เพราะในบางครั้งอาจ
เป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนํวยงานอ่ืน ก็มีความ
จ าเป็นต๎องมาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนอกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่
ต๎องใช๎ส าหรับการสร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่วํา หากผลงานที่ผํานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ อาจต๎องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ท างานตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียหรือน าประเด็นตํางๆ อยํางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยํางน๎อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร๎างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กร
และการแบํงงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอยํางมาก เชํน หากก าหนด
โครงสร๎างที่มากเกินไปจะท าให๎เกิดต าแหนํงงานขึ้นตามมาอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุาย งานธุรการ สาร



 

บรรณและบริหารทั่วไปในสํวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างใน
ปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สํวนราชการในปัจจุบันมี
ข๎าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ อัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข๎าราชการ ทั้งนี้ ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎ การปรับต าแหนํงที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนํงที่จะเกษียณอายุไป เป็นต๎น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ภายใน
สํวนราชการและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้นๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองตํางๆ อาจท าให๎การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข๎อมูลของอัตราก าลังในหนํวยงานที่มีลักษณะงานใกล๎เคียงกัน เชํน การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน๎าที่
รับผิดชอบคล๎ายกัน โดยสมมติฐานที่วําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลังของแตํละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกันได๎ 
  3.8 ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแผนการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น            
ทุกคน โดยต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไมํมุํงเน๎นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แตํมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนํงที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวําการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหนํง ตัวอยํางเชํน การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จําย
แล๎ว พบวําการก าหนดกรอบต าแหนํงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน๎อยกวําการก าหนดต าแหนํง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช๎ต๎นทุนไมํแตกตํางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการท างาน ก็พบวําเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกวํางานในเชิงปฏิบัติงาน 
และสํวนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงในงานลักษณะนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ ถ๎าเกิดกรณีเชํนนี้ก็
นําจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ โดยไมํได๎
เพ่ิมจ านวนต าแหนํงของสํวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิง
วิเคราะห์อยํางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม
ตามภารกิจของแตํละสํวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีการดังกลําวจะท าให๎สํวนราชการ 
สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เชํน 
        - การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายจะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวําโดยเปรียบเทียบหากจะต๎อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช๎วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึงในระยะยาวสํวนราชการสามารถน า
ผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสูํการใช๎อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

- การเก็บข๎อมูลผลงาน จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตตํอสํวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

2) กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดท าประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสม ให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมํ ที่เน๎นความยืดหยุํน แก๎ไขงําย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว และมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได๎ก าหนดให๎เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีด๎วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน๎นใช๎อัตราก าลังแตํละ
ประเภทอยํางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให๎พิจารณากรอบให๎สอดคล๎องกับภารกิจและลักษณะงานของ
เทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 

พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน๎นการใช๎ความรู๎ 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความ 
 
 
ตํอเนื่องในการท างานมีอ านาจหน๎าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนด
ต าแหนํง             แตํละประเภทของพนักงานเทศบาลไว๎ ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท๎องถิ่น ได๎แกํ ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 
- สายงานอ านวยการท๎องถิ่น ได๎แกํ หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล และผู๎อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒติ่ ากวําปริญญาตรี 
พนักงานครูเทศบาล : สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และบริหารกิจการของสถานศึกษาในด๎านวิชาการ กิจการ
นักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ธุรการ การเงินและพัสดุ ความสัมพันธ์กับชุมชน ก าหนดต าแหนํงพนักงาน
ครเูทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษาไว๎ ดังนี้ 

 - ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  - รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา   
 ชื่อวิทยฐานะ 

- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ ช านาญการ     
- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ ช านาญการพิเศษ     
- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ เชี่ยวชาญ 
- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ 
พนักงานครูเทศบาล : สายงานการสอน ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ การเรียนรู๎ การสํงเสริมการเรียนรู๎ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การพัฒนาผู๎เรียน การอบรมบํมนิสัยให๎ผู๎เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การปฏิบัติงานทางด๎านวิชาการของสถานศึกษา การประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชน 
และหรือสถานประกอบการ เพ่ือรํวมพัฒนาผู๎เรียน การบริการสังคมด๎านวิชาการ การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ ก าหนดต าแหนํงพนักงานครเูทศบาล สายงานการสอนไว๎ ดังนี้ 

 - ครูผู๎ดูแลเด็ก    - ครูผู๎ชํวย 



 

 - หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - คร ู
 ชื่อวิทยฐานะ 

- ครูช านาญการ    - ครูเชี่ยวชาญ 
- ครูช านาญการพิเศษ    - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
พนักงานจ้าง :  ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา

การปฏิบัติงานเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่แนํนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ๎างจะมี 3 ประเภท แตํเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นเทศบาลสามัญ ด๎วยบริบท ขนาด และปัจจัย
หลายอยําง จึงก าหนดจ๎างพนักงานจ๎าง เพียง 2 ประเภท ดังนี้ 
   - พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
   - พนักงานจ๎างทั่วไป 

 (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
  การจัดสรรอัตราก าลังให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง ให๎ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน๎นคือ ก าหนด
สายงานที่สอดคล๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร๎อมทั้งเอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได๎แกํ การโอน การย๎าย การวางแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ เป็นต๎น ทั้งนี้ เทศบาลต าบลตลาด
แค ได๎พิจารณาด๎วยวํา 
 
อัตราก าลังที่มีอยูํในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอยํางไร เพ่ือให๎สามารถบริหาร
ก าหนดอัตราก าลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให๎พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุํมอาชีพที่เหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้  
  - ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้ง
ให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในส านักปลัดเทศบาล สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องอ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ สายงานเลขานุการและจัดการงานทั่วไป สายปฏิบัติงานธุรการ 
สายงานการเจ๎าหน๎าที่ งานจัดการงานทะเบียนและบัตร สายงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สายงาน
จัดการงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร๎อยและมั่นคง และสายงานวิชาการการเกษตร ฯลฯ สํวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎
พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ที่แตํละคน
มี 

- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองคลัง สํวนใหญํจะเน๎นที่ เรื่องการบริหารงานคลัง สายงาน
วิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการพัสดุ การปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ และงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํง
ของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ 
ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองชําง สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานชําง วิศวกรโยธา จัดการ
งานชําง ปฏิบัติงานชํางโยธา งานชํางเขียนแบบ งานชํางส ารวจ งานชํางไฟฟูา การออกแบบ การประมาณ
การราคา และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด



 

ต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการ
บรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานวิชาการสาธารณสุข วิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม การปูองกัน
และควบคุมโรคติดตํอ การสํงเสริมสุขภาพ และสายปฏิบัติงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการ
บรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํง
สามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนม ี

- กองวิชาการและแผนงาน คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและ
แตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองวิชาการและแผนงาน สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องสายงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์               งานนิติการ และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะ
ใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถ
ปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองการศึกษา คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสนับสนุนการศึกษา และพนักงาน
จ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการศึกษา สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องงานบริหารการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษางานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานการเงินและ
บัญชี งานธุรการ งานโรงเรียนเทศบาล และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ใน
การบรรจุแตํงตั้งจะใช๎ 
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงาน และพนักงานครูเทศบาล รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา แตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองการประปา คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการประปา สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่อง
สายปฏิบัติงานประปา งานการผลิตและบริการ งานซํอมบ ารุง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได๎ และงานพัสดุและทรัพย์สิน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและ
แตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองสวัสดิการสังคม สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่อง
สายงานบริหารสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎
พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ที่แตํละคน
มี 

- หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและ
แตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในหนํวยตรวจสอบภายใน สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องสายงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐาน



 

ก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

(3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
  เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงานจ าเป็นต๎องสร๎างกระบวนการ 
รวบรวมข๎อมูลที่สะท๎อนภาระงานจริงของหนํวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบํงออกเป็น 3 มิติเชิงเวลา คือ 
มิติข๎อมูลในอดีต มิติข๎อมูลในปัจจุบัน และมติข๎อมูลในอนาคต ดังตาราง  
                           History    Today                   Forecast 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต๎นสะท๎อนให๎เห็นวําการวิเคราะห์ความต๎องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลตลาดแค ไมํอาจขึ้นอยูํกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยํางตายตัวได๎ ต๎องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล๎องสม่ าเสมอ ของหลายมติที่ยืนยันตรงกัน เชํนเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได๎ให๎ความเห็นวํา “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึง
ปัจจัยและกระบวนการตํางๆ มากกวําหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

 

  จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด๎านบนนั้นสามารถน ามาสร๎าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework” ได๎ดังนี ้
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        องค์ประกอบท่ีน ามาใช้ 
             มุมมองอดีต   มุมมองปัจจุบัน     มุ ม ม อ ง ไ ป สูํ
อนาคต 

   

 

 

พิจารณาข๎อมูลการ
ปฏิบัติงานจริงของ

พนักงานในหนํวยงาน 

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/
วิสัยทัศน์ที่องค์กรมุํงหวัง
และสํงผลถึงตํอภาระงาน
ของหนํวยงาน 

พิจารณา
อัตราก าลัง
ปัจจุบัน 

- รับข๎อมูลการด าเนินงานจริงของ
หนํวยงานในอดีต 
- แนวทางการปฏิบัติงานท่ีไดร๎ับ
การพิสูจน์แล๎ว 
- ข๎อมูลเชิงปริมาณที่วัด
อัตราก าลังที่ต๎องการ (FLE) 

- เปิดรับประเด็นที่เกี่ยวกับวิสยัทัศน์ 
ภารกิจเรํงดํวน ภารกิจหลักซึ่งสํงผลตํอ
ความต๎องการอัตราก าลัง 
- วิเคราะห์แนวโนม๎ของภาระงานจาก
ผลผลติที่ต๎องการจากหนํวยงาน Drivers) 
 

- เปิดโอกาสใหห๎นํวยงานแสดง
ความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะแล๎ว
น าข๎อมูลเหลํานี้มา
ประกอบการวิเคราะห ์
- เก็บประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับ
อัตราก าลังจากผู๎ปฏิบตัิงาน
และผูเ๎กี่ยวข๎อง (360 องศา) 

ไมํควรพิจารณาเพียงแคํเฉพาะข๎อมูลในอดีต / ไมํควรพิจารณาเพยีงแคํเฉพาะภาระงานผํานภาพในอนาคต 

Backward-
looking 

Forward-
looking 

Spot-looking 

- FTE (Full Time 
Equivalent) 

- Supply pressure 
- 360 degree+Issue 
- Benchmarking 

- Strategic 
   Objective 
- Driver 

- Any study of manpower allocation must take many factors into 
consideration 

การพิจารณาอัตราก าลังด๎วยการใช๎เพียงวิธีการเดียว อาจเกดิความคลาดเคลื่อนขึ้นได๎ 
จึงควรพิจารณาผํานวิธีการที่หลากหลายและยดึโยงกันเพื่อให๎ผลลพัธ์มีความนําเช่ือถือยิ่งขึ้น 

Strategic objective 

ISSUE 

DRIVER FTE 

Supply Pressure 



 

 

 

 

   

              เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหนํวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด๎าน สะท๎อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลังในเทศบาลต าบลตลาดแคที่มีอยูํ ดังนี้ 
 

  กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให๎การด าเนินการของเทศบาลต าบล                
ตลาดแค บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ จ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลัง ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาวํางานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วน และตรงตามภารกิจหรือไมํอยํางไร 
หากงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต๎องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การจัดสรร
ก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให๎การเตรียมความพร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต     การวางแผนอัตราก าลังคนในด๎านนี้ เทศบาลต าบลตลาดแค จะ
พิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ  เชํน ผู๎มีความรู๎
ความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอน      งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให๎ด ารงต าแหนํง ใน
สํวนของกองการศึกษา เป็นต๎น 
 
 
 
  กระจกด้านที่ 2 Supply pressure : เป็นการน าประเด็นคําใช๎จํายเจ๎าหน๎าที่เข๎ามารํวม
ในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูํอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสํวนนี้จะค านึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎าง โดยในหลักการแล๎วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพและต๎นทุน
ในการท างานของเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมํ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํง เพ่ือให๎การท างาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

  การวางแผนอัตราก าลังในด๎านนี้ เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎ก าหนดอัตราก าลังในแตํละ
สํวนราชการประกอบด๎วย หัวหน๎าสํวนราชการ 1 อัตรา ต าแหนํงระดับผู๎อ านวยการกอง มีหน๎าที่ บังคับ
บัญชาบุคลากรในสํวนราชการนั้นๆ ทุกต าแหนํง ต าแหนํงรองลงมาจะเป็นต าแหนํงแตํละงาน ซึ่งก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหนํงสายงานทั่วไป ผู๎มีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาต รี 
ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป ตามล าดับในสํวนของกองการศึกษา ซึ่ง
เทศบาลต าบลตลาดแค มีโรงเรียนในสังกัด และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จึงก าหนดต าแหนํง
พนักงานครูเทศบาล สายงานผู๎บริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษาไว๎ในกองการศึกษาด๎วย ซึ่งการก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ



 

บัญชาและมีผู๎รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู๎มีความรู๎ประสบการณ์             ที่แตํละต าแหนํงควรมีเป็น
ส าคัญ 
  เทศบาลต าบลตลาดแค น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระคําใช๎จําย              
ซึ่งประกอบด๎วย 

- เงินเดือน 
- เงินประจ าต าแหนํง 
- เงินคําตอบแทนที่จํายนอกเหนือจากเงินเดือน 
- เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จํายควบกับเงินเดือน เชํน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู๎รบ (พ.ส.ร.)                

เงินประจ าต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษของผู๎ปฏิบัติงาน ด๎านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินวิทยฐานะ 

โดยน าเงินเหลํานี้ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลตลาดแค มาค านวณเป็นภาระ
คําใช๎จํายทั้งต าแหนํงที่มีคนครองและต าแหนํงวําง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช๎วิธีการ
ค านวณดังนี้ 

1. ต าแหนํงประเภททั่วไปและวิธีการ มีผู๎ครองต าแหนํง ใช๎อัตราเงินเดือนของผู๎ครอง
ต าแหนํงคูณ 12 เดือน สํวนต าแหนํงวําง ใช๎หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหนํง
ในระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สํวนการ
ประเมินการคําใช๎จํายเพิ่มข้ึนให๎ใช๎อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน

(1) 

เงิน
ต าแหนํง

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน (ปีละ 1 ข้ัน) คําใช๎จํายรวม 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
12
เดือน 

362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม เงินเดือน
(1) 

เงิน
ต าแหนํง

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3) 

เงินเพิ่มข้ัน (ผลตําง) 
(1 ขั้นต่ าสดุ+2 ข้ันสูงสุด)/2 

คําใช๎จํายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
วิชาการ 
(วําง) 

ขั้น
ต่ าสุด 

9,740 

- - 

10,250-9,740=510 - - - 

ขั้นสูงสุด 49,480 49,480-47,990=1,490 - - - 
คํากลาง 29,610 (510+1,490)/2=1,000 - - - 

12
เดือน 

355,320 
 

- - 1,000x12=12,000 - - - 

รวมทั้งป ี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 

2. ต าแหนํงประเภทอ านวยการและบริหารท๎องถิ่น มีผู๎ครองต าแหนํง ใช๎อัตรา
เงินเดือนของผู๎ครองต าแหนํงคูณ 12 เดือน สํวนต าแหนํงวําง ใช๎หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือน
ขั้นต่ าและขั้นสูงของระดับต าแหนํงนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหนํงอ านวยการและ
บริหารท๎องถิ่นเป็นกลุํมที่ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นคําใช๎จํายด๎วย โดยน า เงิน
ดังกลําวคูณ 12 เดือน สํวนการประเมินการคําใช๎จํายเพิ่มข้ึนให๎ได๎อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม เงินเดือน เงิน เงินตอบ เงินเพิ่มข้ึน (ปีละ 1 ข้ัน) คําใช๎จํายรวม 



 

(1) ต าแหนํง
(2) 

แทนอ่ืน
(3) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหนํง) 

ตํอเดือน 43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1,640 - - - 
12
เดือน 

519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 

รวมทั้งป ี 362,640 19,560 19,560 19,560 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม เงินเดือน
(1) 

เงิน
ต าแหนํง

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3) 

เงินเพิ่มข้ัน (ผลตําง) 
(1 ขั้นต่ าสดุ+2 ข้ันสูงสุด)/2 

คําใช๎จํายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดกลาง 

(วําง) 
ขั้น

ต่ าสุด 
22,700 

- - 

23,830-22,700=1,130 - - - 

ขั้นสูงสุด 68,640 68,640-66,490=,2150 - - - 
คํากลาง 45,670 (1,130+2,150)/2=1,640 - - - 

12
เดือน 

548,040 84,000 84,000 1,640x12=19,680 - - - 

รวมทั้งป ี 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

3. ต าแหนํงข๎าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะ
กลุํมที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎อัตราเงินเดือนของผู๎
ครองต าแหนํงคูณ 12 เดือน สํวนต าแหนํงวําง ใช๎หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.
1 และขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู๎บริหารสถานศึกษา ใช๎ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง 
คศ.3 รวมกันหารสองคูณ 12) สํวนประมาณการคําใช๎จํายที่เพ่ิมข้ึน ใช๎อัตราร๎อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหนํงลูกจ๎างประจ า ใช๎อัตราคําจ๎างในแตํละกลุํมในการค านวณ กลุํม 1-3 โดย
ใช๎หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
 
 
 

5. ต าแหนํงพนักงานจ๎างตามภารกิจใช๎หลักการคิดจากวุฒิที่ใช๎ในการแตํงตั้งเป็นหลัก
ในการค านวณ สํวนประมาณการคําใช๎จํายที่เพ่ิมข้ึนใช๎อัตราร๎อยละ 4 ของคําตอบแทน 

รายการ รวม 
เงินเดือน

(1) 

เงิน
ต าแหนํง

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน (ปีละ 1 ข้ัน) คําใช๎จํายรวม 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 1เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
12
เดือน 

180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมทั้งป ี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

ผช..... 
(ปวส.) 

1เดือน 15,000 - - 460 480 500 - - - 
12
เดือน 

180,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 

รวมทั้งป ี 180,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

กรณีพนักงานจ๎างทั่วไป (ไมํมีรายการเงินเพิ่มรายปี) 
รายการ รวม เงินเดือน เงิน เงินตอบ เงินเพิ่มข้ึน (ปีละ 1 ข้ัน) คําใช๎จํายรวม 



 

(1) ต าแหนํง
(2) 

แทนอื่น
(3) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ๎างทั่วไป 

1เดือน 9,000 - - - - - - - - 
12
เดือน 

108,000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

  กรณีพนักงานจ๎างตามภารกิจที่ได๎รับเงินจัดสรร วิธีการการค านวณการจํายสํวนที่เกินจาก
เงินจัดสรร เชํน พนักงานจ๎างตามภารกิจประเภท ผู๎มีทักษะ ต าแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) โดยกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดสรรคําตอบแทนให๎ 9,400 คําครองชีพ 2,000 ซึ่งสํวนเกินจากกรมจัดสรรให๎ 
เกิดจากการเลื่อนคําตอบแทนประจ าปี การค านวณเป็นภาระคําใช๎จํายประจ าปี เชํน นาง ก. ต าแหนํง 
ผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) ได๎รับเงินคําตอบแทน 14,850 บาท (กรมจํายให๎ 9,400 ท๎องถิ่นจําย 5,450 และ
สํวนที่เพ่ิมข้ึนทุกป ี

รายการ รวม 
เงินเดือน

(1) 

เงิน
ต าแหนํง

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน (ปีละ 1 ข้ัน คําใช๎จํายรวม 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก. 
ผู๎ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

1เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 
12
เดือน 

 - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 

รวมทั้งป ี 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

6. กรณีบุคลากรถํายโอนได๎รับเงินอุดหนุน และพนักงานครู ได๎รับการเงินจัดสรรไมํ
น ามาค านวณเป็นภาระคําใช๎จํายด๎านบุคลลากรของหนํวยงาน แตํระบุไว๎ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให๎ทราบ
จ านวนและยอดคนปัจจุบัน 
  กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริง อยํางไรก็
ดีกํอนจะค านวณต๎องมีการพิจารณาปริมาณงานดังตํอไปนี้ 

 พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ในสายงานวํา 
- สอดคล๎องกับสํวนราชการ/สํวนงานนี้หรือไมํ 
- มีภาระงานที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําวหรือไมํ 
- การมีสายงานนี้ในสํวนราชการ เอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือไมํ 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวํา 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไมํสอดคล๎องกับงานหลักของเทศบาลต าบล
ต ล า ด แ ค                  
- ไมํมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําว/หรือ
ท ด แ ท น ด๎ ว ย 
 สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกวําได ๎
- การมีสายงานนี้ในหนํวยงานมิได๎ชํวยเอื้อตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 



 

การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตํละสํวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และ
ค านวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลต าบลตลาดแค ได๎ใช๎วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1 ปี  X  6 ชั่วโมง =  เวลาปฏิบัติราชการ (ชั่วโมง : ปี) 
แทนคํา   230 X 6 ชั่วโมง =  1,380 ชั่วโมง : ปี หรือ 1,380 ชัว่โมง X 60 นาที = 82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1) 230 คือ จ านวนวันใน 1 ปี ใช๎เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ 
2) 6  คือ ใน 1 วัน ใช๎เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
3) 1,380 คือ จ านวนวัน คูณด๎วยจ านวนชั่วโมง/1 ปี ท างาน 1,380 ชั่วโมง 
4) 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมงมี 60 นาที ดังนั้น 1,380 X 60 จะได๎ 82,800 นาที 

 

กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลตลาดแค                 
มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต๎องใช๎ ส าหรับการสร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดย
เน๎นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการสอดคล๎องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล
ต าบล                    ตลาดแค (การตรวจประเมิน LPA) 

 

กระจกด้านที่ 5 360 องศา และ Issues :  น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมา
พิจารณา อยํางน๎อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

- ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างสํวนราชการและการ
แบํงงานในแตํละสํวนราชการนั้นจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เชํน หากก าหนด
โครงสร๎างสํวนราชการ หรือก าหนดฝุาย มากจะท าให๎เกิดต าแหนํงงานขึ้นอีกตามมา ไมํวําจะเป็นระดับ
หัวหน๎าสํวนราชการ งานในสํวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืนๆ ซึ่งเทศบาลต าบลตลาดแค 
พิจารณาทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล๎ว โดย
ปัจจุบันมี 8 สํวนราชการ และ 1 หนํวยงาน ได๎แกํ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชําง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองการประปา กองสวัสดิการสังคม และหนํวย
ตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลตลาดแค ตระหนักเสมอวํา การบรรจุแตํงตั้งคนที่มีความรู๎ ความสามารถ
เฉพาะด๎าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํง ในแตํละสํวนราชการ ล๎วน
เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่สามารถผลักดันให๎ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให๎สํวน
ราชการและหนํวยงานบรรลุเปูาหมายได๎ 

 
- ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ ต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ

อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข๎าราชการ ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎ การปรับ
ต าแหนํงอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนํงที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให๎สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานตํอเนื่องและสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข๎างหน๎า
เกี่ยวกับก าลังคนได๎  

- มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข๎อมูลที่ได๎มาจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการประชุมผู๎บริหารหรือหัวหน๎าสํวนราชการ ซึ่งประกอบไปด๎วย 
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค หรือหัวหน๎าสํวนราชการ ซึ่งประกอบไป
ด๎วย ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค และหัวหน๎าสํวนราชการ ทั้ง 8 สํวนราชการ และ 1 หนํวยงาน การ



 

สอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู๎บริหารหรือหัวหน๎าสํวนราชการของเทศบาลต าบล
ตลาดแค เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให๎สอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน ระหวํางผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน 

 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดสํวนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบล             
ที่มีขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล๎เคียงกัน ลักษณะงานใกล๎เคียงกัน ซึ่งได๎แกํ เทศบาลต าบลโนนแดง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่อยูํในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะ
งาน และภารกิจของเทศบาลใกล๎เคียงกัน จ านวนหมูํบ๎านประชาชน ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
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ทต.ตลา  ค ทต. นน  ง

      
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลตลาดแค และเทศบาลต าบล

โนนแดง ซึ่งเป็นเทศบาลที่อยูํในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะงาน และภารกิจของเทศบาล
ใกล๎เคียงกัน จ านวนหมูํบ๎านประชาชน ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน มีโรงเรียนในสังกัด และมีกอง
การประปา จะพบวําการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแหํง มีอัตราก าลังไมํแตกตํางกันมากนัก ซึ่ง
เทศบาลต าบลโนนแดงมี 
 
 
อัตราก าลัง ณ ปัจจุบันภาพรวมมากกวํา 2 อัตรา ดังนั้น ในเรื่องของการก าหนดต าแหนํงเมื่อเปรียบเทียบกับ                     
ทั้งสอง หนํวยงานแล๎ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค จึงยังมีความจ าเป็นต๎องปรับเกลี่ยต าแหนํง และเพ่ิมต าแหนํงในสํวนของภารกิจด๎าน
การพัสดุ การจัดเก็บรายได๎ ในสํวนของกองคลัง การเก็บขนขยะในสํวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
และด๎านงานชําง เนื่องจากจ านวนอัตราต าแหนํงที่มีขณะปัจจุบัน ไมํเพียงพอรองรับภารกิจ ให๎สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นได๎ สํวนต าแหนํงที่ยังวํางไมํมีคนครอง เทศบาลต าบลตลาดแค 



 

สายงานผู๎บริหารได๎รายงานให๎ ก.ท. สรรหา สํวนสายงานผู๎ปฏิบัติได๎ขอใช๎บัญชีจากการสอบของกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่น และคาดการณ์วําในปีงบประมาณ 2564-2566 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะ
ได๎พนักงานเทศบาลจากการสรรหาสายงานผู๎บริหารและจากบัญชีผู๎สอบแขํงขันได๎ในสายงานวิชาการและ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให๎พนักงานเทศบาลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 
จ านวนหมู่บ้าน ประชาชน ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน 

 

ข้อมูลทั่วไป เทศบาลต าบลตลาดแค เทศบาลต าบลโนนแดง 
พ้ืนที่ของเทศบาล  6.89 ตารางกิโลเมตร ตารางกิโลเมตร 
การตรารายจํายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี 2563 

57,800,000 บาท 53,843,100 บาท 

การตรารายจํายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี 2564 

55,520,000 บาท 54,000,000 บาท 

จ านวนสํวนราชการภายในเทศบาล 9 สํวนราชการ 
(1 ส านัก 7 กอง และ 1 

หนํวย) 

6 สํวนราชการ 
( 1 ส านัก 5 กอง) 

 โรงเรียน 1 แหํง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แหํง 

โรงเรียน 2 แหํง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - แหํง 

จ านวนฝุายทั้งหมดในเทศบาล - ฝุาย 6 ฝุาย 
กรอบอัตราก าลังของพนักงาน 
ทุกประเภทรวมทั้งหมด 

84 อัตรา 86 อัตรา 

 
เทศบาลต าบลตลาดแค มีกรอบอัตราก าลังแยกแต่ละส่วนราชการ เป็นดังนี้ 

ส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานครู 
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

- ปลัดเทศบาล 1 - - - - 1 
- รองปลัดเทศบาล 2 - - - - 2 
1. ส านักปลัดเทศบาล 6 - 3 1 9 23 
2. กองคลัง 5 - - - 1 11 
3. กองชําง 2 - - - 4 8 
4. กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

3 - - 1 6 12 

ส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานครู 
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

5. กองวิชาการและแผนงาน 3 - - - - 3 
6. กองการศึกษา 2 20 - 3 3 15 
7. กองการประปา 2 - 1 1 2  
8. กองสวัสดิการสังคม 2 - - 1 -  



 

9. หนํวยตรวจสอบภายใน - - - - - - 
รวม 28 20 4 7 24 84 

 
เทศบาลต าบลโนนแดง มีกรอบอัตราก าลังแยกแต่ละส่วนราชการ เป็นดังนี้ 

สํวนราชการ พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานครู
เทศบาล 

ลูกจ๎าง 
ประจ า 

พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ๎างทั่วไป 

รวม 

ปลัดเทศบาล 1 - - - - 1 
รองปลัดเทศบาล 1 - - - - 1 
1. ส านักปลัดเทศบาล 8 - - - 5 13 
2. กองคลัง 8 - 1 - - 9 
3. กองชําง 3 - - 1 - 4 
4. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

3 - - 1 13 17 

5. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 19 - 10 4 36 

6. กองการประปา 2 - 1 - 2 5 
รวม 29 19 2 12 24 86 

  จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลตลาดแค กับเทศบาลต าบล               
โนนแดง ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่ลักษณะงานและภารกิจใกล๎เคียงกัน มีบริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล๎เคียง
กัน และเขตพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน จะพบวําการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลทั้งสองแหํง มี
อัตราก าลังใกล๎เคียงกัน แตกตํางกัน เทศบาลต าบลตลาดแค กรอบอัตราก าลังต าแหนํงสายงานผู๎บริหาร 
ต าแหนํง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) จ านวน 1 อัตรา เทศบาลต าบลตลาดแค มี
ต าแหนํง รองปลัดเทศบาล                     (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) จ านวน ๒ อัตรา และ
เทศบาลต าบลตลาดแค มีโครงสร๎างการก าหนดต าแหนํง มากกวําเทศบาลต าบลตลาดแค 2 สํวนราชการ 
คือ กองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสังคม ซึ่งเทศบาลต าบลโนนแดงรวมภารกิจของกอง
ดังกลําว ไว๎ในส านักปลัดเทศบาล ดังนั้น ในเรื่องของการก าหนดต าแหนํงเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง
หนํวยงานแล๎ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลต าบล
ตลาดแค มีความจ าเป็นต๎องเพ่ิมต าแหนํง และจ านวนอัตราก าลังที่มีอยูํขณะปัจจุบัน เพ่ือให๎สามารถที่จะ
รองรับภารกิจและปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎มากขึ้น สํวนต าแหนํงที่ยังวํางไมํมีคนครอง เทศบาล
ต าบลตลาดแค จะด าเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิธีการขอใช๎บัญชีสอบแขํงขันได๎ 
และจากการรายงานให๎ ก.ท. สรรหา ในต าแหนํงสายงานผู๎บริหาร การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสาย 

 

งาน การคดัเลือก การสอบคัดเลือก การโอน (ย๎าย) การรับโอน และวิธีการอ่ืน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคาดการณ์วําในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 - 2566 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได๎พนักงานเทศบาลจากการสรรหาดังกลําว และท าให๎



 

พนักงานเทศบาลมีจ านวนเพ่ิมขึ้นครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3.2 ขอบเขตและแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2564-2566  
  3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิชอบของเทศบาลต าบลตลาดแค ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู๎บริหารของเทศบาลต าบลตลาดแค รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลตลาด
แค 
  3.2.2 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
  3.2.3 ก าหนดในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของ
กลุํมงานตํางๆ 
  3.2.4 ก าหนดความต๎องการพนักงานจ๎างในเทศบาลต าบลตลาดแค โดยให๎หัวหน๎าสํวน
ราชการเข๎ามามีสํวนรํวม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต๎องการในการใช๎พนักงานจ๎างให๎ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติอยํางแท๎จริง และต๎องค านึงถึงโครงสร๎างสํวนราชการ และจ านวนข๎าราชการ
ลูกจ๎างประจ า ในเทศบาลต าบลตลาดแค 
  3.2.5 ก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง จ านวนต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให๎เหมาะสมกับโครงสร๎างสํวนราชการของเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
  3.2.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํ
เกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจําย 
  3.2.7 ให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างทุกคน 
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

  3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
  การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ตํอ
เทศบาลและสํงผลกระทบตํอความส าเร็จหรือความล๎มเหลวของเทศบาล การก าหนดอัตราก าลังคนอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่องจะชํวยท าให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎อยํางทันทํวงทีท าให๎การจัดหา การใช๎และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การก าหนดกรอบอัตรากลังคน จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได๎ 
ดังนี้ 
  3.3.1 ท าให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ท าให๎เทศบาต าบลตลาดแคสามารถ
วางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกลําวไว๎ลํวงหน๎า (Early Warning) ซึ่งจะชํวยท าให๎
ปัญหาที่เทศบาลต าบลตลาดแค จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได๎ 



 

   
3.3.2 ท าให๎ทราบข๎อมูลพ้ืนฐานทั้งด๎านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคลที่มีอยูํใน

ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลตลาดแค จึงสามารถวางแผนลํวงหน๎าเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรบุคลให๎
สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมตํางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหวํางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมตํางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.3.4 ชํวยลดปัญหาด๎านตํางๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เชํน ปัญหาโครงสร๎างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไมํพอกับงานตามภารกิจใหมํ เป็นต๎น ซึ่งปัญหาบางอยํางแม๎วําจะไมํอาจแก๎ไขให๎หมดสิ้นไป
ได๎ด๎วยการวางแผนก าลังคนแตํการที่หนํวยงานได๎มีการวางแผนก าลังคนไว๎ลํวงหน๎าก็จะชํวยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ๎
  3.3.5 ชํวยให๎เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะ
ของก าลังคนให๎เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให๎ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สํงผลให๎ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลตลาดแค บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อันจะสํงผลให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาลต าบลตลาดแค โดยรวม 
  3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให๎การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลตลาดแค เกิดประโยชน์สูงสุดและไมํเกิดความสูญเปลําอันเนื่องมากจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหนํวยงานไมํตรงกับความต๎องการ 
  3.3.7 ชํวยท า ให๎ เกิดการจ๎ างงานที่ เทํ า เทียมกันอยํ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity :EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสูํการวางแผนก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแตํกิจกรรมการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแตํงตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก๎าวหน๎าในสาอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหนํง การจํายคําตอบแทน เป็นต๎น 
 

  3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
  3.4.1 แตํงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  3.4.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
   3.4.2.2 ทบทวนข๎อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลตลาดแค เชํน กฎระเบียบ การแบํง
สํวนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแตํละหนํวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต๎น 
   3.4.2.3 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  3.4.3 เพ่ือจัดท ารํางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลตลาดแค และสํงคณะท างาน
เพ่ือปรับแตํงรํางแผนอัตราก าลัง 
  3.4.4 เทศบาลต าบลตลาดแค ขอความเห็นชอบรํางแผนอัตราก าลั ง 3 ปี  ตํอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
  3.4.5 เทศบาลต าบลตลาดแค ประกาศใช๎แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 
  3.4.6 เทศบาลต าบลตลาดแค จัดสํงแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช๎แล๎ว ให๎อ าเภอและ
จังหวัดและสํวนราชการในสังกัด 
 
 



 

  ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลตลาดแค 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖4 – 2566 

กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข๎อมูล
ยังสํวนราชการตํางๆ ในสังกัด 

เพ่ือรวบรวมข๎อมูล เสนอคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการสํวนราชการ ใน
สังกัด 

เพ่ือรวบรวมข๎อมูล สภาพปัญหา                 
ความต๎องการ การวิเคราะห์ SWOT  

สิงหาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข๎อมูล
อัตราก าลัง อปท.ที่มีลักษณะงานและ
ภารกิจใกล๎เคียง (เทศบาลต าบลโนนแดง) 

เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลอัตราก าลัง ส าหรับน ามา
เปรียบเทียบอัตราก าลัง ตามภารกิจ 
ลักษณะงาน ที่ใกล๎เคียงกัน 

สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  
 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ภาระงาน อัตราก าลังที่มีอยูํ และพิจารณา
ปริมาณงานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญ
ของการก าหนดต าแหนํงเพ่ิม 

ภายใน 31 
สิงหาคม 2563 

สํงรํางแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ 
ก.ท.จ.นม. และ ก.ท.จ.นม. 

เสนอ ก.ท.จ.นครราชสีมา 

กันยายน 2563 ก.ท.จ.นม. ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
และแจ๎งมติให๎ อปท.ทราบ 

ประกาศใช๎แผนอัตราก าลัง มีผลใช๎บังคับ  
1 ตุลาคม 2563 เป็นต๎นไป 

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช๎ เทศบาลต าบลตลาดแคประกาศใช๎แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564-2566 

4. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลตลาดแค 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
1.1 ด้านกายภาพ 

ประวัติความเป็นมา  เทศบาลต าบลตลาดแค เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตลาดแค โดยจัดตั้งตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ ๘๘ หน๎า ๑๗๙๑ ลง
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ตํอมาได๎เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น "เทศบาลต าบลตลาดแค" ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดย นายชัย
รัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์                    เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกจนถึงปัจจุบัน 

ที่ตั้ง เทศบาลต าบลตลาดแคตั้งอยูํในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางหํางจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ ประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร 
และหํางจากตัวจังหวัดนครราชสีมาออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ 
ประมาณ  ๔๙.๕๐ กิโลเมตร  

พื้นที ่เทศบาลต าบลตลาดแคมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๖.๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๓๐๖.๒๕ ไรํ 
 



 

 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตั้งแตํหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูํริมล าน้ าธารปราสาทฝั่งเหนือ หํางจากปากล าสระแทดฝั่งใต๎

ระยะ ๑,๑๕๐  เมตร เลียบตามริมล าน้ าธารปราสาทฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๒ 
ซ่ึงต้ังอยํูตรงปากล าสระแทดฝ่ังเหนอืริมคลองนาฝ่ังเหนือ 

จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามริมคลองนาฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่ง
ต้ังอยูํริมทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งตะวันตกตรง กม. ๕๐.๖๔๐ 

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส๎นตรงแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ ตอน
นครราชสีมา–พล ตรง กม.  ๕๐.๖๔๐ ไปทางทิศตะวันออกหํางจากหลักเขตที่ ๓ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ถึง
หลักเขตที ่๔ 

ทิศเหนือ ติดตํอเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง และองค์การบริหาร                        
สํวนต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูํหํางจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ตามแนวเส๎นตั้งฉากตะวันออกเฉียงใต๎
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

ทิศใต้ ติดตํอเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูํ

ริมทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๐๖ ฝั่งเหนือตรง กม.๔๒ 
ทิศตะวันออก ติดตํอเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี ๖ เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูํ                  

ริมทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งใต๎ตรง กม. ๔๘ จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส๎นตรง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตท่ี ๑ 

ทิศตะวันตก ติดตํอพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

สัญลักษณ์ประจ าเทศบาล                                                
ดวงตราเครื่องหมายเทศบาลต าบลตลาดแค ท าด๎วยโลหะรูปทรงกลม เส๎นผําศูนย์กลาง ๓.๘๐ ซม.                 

เส๎นรอบวงกลมนอก ๒ เส๎น หํางเส๎นรอบวงนอกเข๎าไปด๎านในอีก ๐.๘๐ ซม. ท าเป็นวงกลมเล็กระหวํางเส๎น         
รอบวงทั้งสองนี้  ขอบบนมีชื่อเทศบาลวํา “เทศบาลต าบลตลาดแค” และขอบลํางวํา “จังหวัด
นครราชสีมา”  ชํองวํางระหวํางข๎อความทั้งสองท ารูป ชํอชัยพฤกษ์ ข๎างละ ๑ ชํอ เนื้อที่ในวงกลมเล็กมีรูป
ปราสาทเพชร ๓ ยอด เปลํงรัศมี ๑๑ แฉก 

                                   
 

องค์กรเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค จัดอยูํในประเภทเทศบาลสามัญ โครงสร๎างการบริหารงาน 
ประกอบด๎วย 

๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๒ คน ประกอบด๎วย  
  ๑.  นายอนันต์    ภักดีชายแดน  ประธานสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 



 

  ๒.  นางจุไรรัตน์    ตันตมณีรัตน์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด
แค 
  ๓.  นายณรงค์รัช  นาดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
 ๔.  นางฉลอง       ศิริทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค                  

๕.  นางวรัญญา   ตันตมณีรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๖.  นางศรัญญา  แสนประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๗.  นางวรรณา    นานอก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  
  ๘.  นายเสนอ  เพ็ชรแท ๎  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๙.  นางละเอียด  ชูสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  
  ๑๐.  นางจ าลอง  เผนโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๑๑.  นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๑๒.  นางวิน  ต๎นยาง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
    2. ฝ่ายบริหาร อยูํในรูปแบบของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง                  
มี นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์  เป็นนายกเทศมนตรีที่ได๎รับเลือกตั้งคนแรกมาตั้งแตํปี ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน 
และมีรองนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ดังนี้       

๑.  นายณัฐนันทน์  ตั้งธนาเกียรติ   รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
2.  นางวิมลศรี     คงแสน     รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

  3.  นายแสวง      คงแสน      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตลาด
แค 
  4.  นายวิวัฒน์    หลํอพัฒนเกษม   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล
ตลาดแค 

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค  แบํงเป็น ๑ หนํวยตรวจสอบ ๑ ส านัก ๗ กอง 
ดังนี้  
  ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประกอบด๎วย งานตรวจสอบภายใน 

๒. ส านักปลัดเทศบาล  ประกอบด๎วย งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ๎าหน๎าที่   
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสํงเสริม
การเกษตร และงานรักษาความสงบเรียบร๎อย 

3. กองคลัง  ประกอบด๎วย งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได ๎และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

4. กองช่าง  ประกอบด๎วย งานแบบแผนและกํอสร๎าง งานการโยธา และงานธุรการ 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด๎วย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม   

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ และงานสํงเสริมสุขภาพ 
6. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด๎วย งานแผนและงบประมาณ งาน

ประชาสัมพันธ์   งานธุรการ และงานนิติการ  
๗. กองการศึกษา ประกอบด๎วย งานบริหารการศึกษา งานธุรการ งานการเงินและบัญชี -  

งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

8. กองการประปา ประกอบด๎วย งานผลิตและบริการ งานซํอมบ ารุง งานการเงินและ
บัญชี 



 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได ๎และงานพัสดุและทรัพย์สิน 
      9. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด๎วย งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการและเยาวชน และงานธุรการ 

อัตราก าลัง  อัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง มี
ดังนี้ 

๑.  พนักงานเทศบาล  จ านวน  28   คน 
 
 
๒.  พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑0 คน 
๓.  ลูกจ๎างประจ า  จ านวน    4  คน 
๔.  พนักงานจ๎าง   จ านวน  32 คน 
รวมทั้งสิ้น   จ านวน  84 คน 
(ข๎อมูล : งานการเจ๎าหน๎าที่ เทศบาลต าบลตลาดแค  ณ 31 กรกฎาคม 2563) 

 ลักษณะภูมิประเทศ  ต าบลธารปราสาท สภาพพ้ืนที่เป็นลักษณะที่ราบลุํม ลาดเอียงจากทางทิศ
ตะวันออกไปทางตะวันตกเล็กน๎อย ความลาดเอียงประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์  เมื่อดูตามเส๎นแนวระดับความสูง
ของพ้ืนที่ปรากฏวํามีเส๎นระดับความสูง 2 เส๎น คือ เส๎นระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 165 และ 
170 เมตร 
 ลักษณะภูมอิากาศ มีลักษณะภูมิอากาศคลายคลึงกับจังหวัดใกล๎เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 
ฤดู  
  ฤดูหนาว     อากาศหนาวประมาณ     10-20  องศาเซลเซียส 
  ฤดูร๎อน      อากาศร๎อนประมาณ       35-41  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน      อากาศร๎อนประมาณ       30-38  องศาเซลเซียส 
 มีปริมาณน้ าฝนประมาณ 950.8 มิลลิเมตร/ปี มีฝนตกในบางฤดูกาลและในฤดูฝนมักจะมีฝนทิ้ง
ชํวงท าให๎การท านาไมํได๎ผลเทําท่ีควร โดยมีห๎วงระยะเวลา ที่ฝนตกและห๎วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งชํวง ดังนี้ 
  1. ห๎วงระยะเวลาที่ฝนตก ระหวําง เดือนพฤษภาคม – กันยายน 
  2. ห๎วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งชํวง ระหวํางเดือนมกราคม – เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม 
และเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
 ลักษณะของดิน  จากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม พบวําภายในเขต
พ้ืนที่ใกล๎เคียง (ต าบลกระเบื้องใหญํ อ าเภอพิมาย) และพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค มีแรํธาตุ จ าพวกเกลือ
หินที่สามารถน ามาใช๎ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเกลือพิมาย 
จ ากัด เป็นผู๎ผลิต ตั้งอยูํในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารสํวนต าบลกระเบื้องใหญํ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล๎เคียงกับเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
1. แม่น้ า/ล าธาร จ านวน ๑ แห่ง/สาย  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 
๑ ล าธารปราสาท ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  

๒. สระน้ า จ านวน ๒ แห่ง  ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 



 

๑ สระหนองสระแก ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
๒ สระหนองขํอย ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

๓. บ่อน้ า จ านวน ๑ บ่อ   ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

๑ บํอบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๔ บํอ พ้ืนที่ ๑๕ ไรํ หรือ 
๒๔,๐๐๐ ตร.ม. 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

(ข๎อมูล:กองชําง เทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือน สิงหาคม ๒๕63) 
 

 ลักษณะของไม้และป่าไม้  ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไมํมีทรัพยากรปุาไม๎ 
 
1.2 ด้านการเมือง การปกครอง 
 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลตลาดแค แบํงเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมูํบ๎าน ๑๐ ชุมชน 
ดังนี้ 
 หมู่ที่  ๑  บ้านส าโรง มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนส าโรงตะวันออก 
   -  ชุมชนส าโรงตะวันตก 
 หมู่ที่  ๒  บ้านตลาดแค มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนตลาดแค 
   -  ชุมชนชาววัง 
 หมู่ที่  ๔  บ้านตะขบ มี ๑ ชุมชน คือ   -  ชุมชนตะขบ 
 หมู่ที ่ ๑๑ บ้านสระแทด มี ๑ ชุมชน คือ  -  ชุมชนสระแทด 

หมู่ที่  ๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนโนนหนามแดง 
   -  ชุมชนโนนพิมาน 
 หมู่ที่  ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
   -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ 
 

การเลือกตั้ง   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  มีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
บริหาร คือ ประชาชนมสีํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารงานท๎องถิ่น 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนประจ าแตํละชุมชน  การแสดงความคิดเห็นและมีข๎อเสนอแนะในการ
ประชาคมในโอกาสตําง ๆ  เชํน การประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาเทศบาล  การประชาคมเพ่ือแก๎ไขปัญหา
ความยากจน  หรือการประชุมตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  นอกจากนี้เทศบาลยังได๎เปิดชํองทางเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชน  โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร๎องเรียน ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร สายดํวน (Hotline) 
นายกฯ จัดท า Website ของเทศบาลเอง                 ชื่อ“www.taladkae.go.th” จัดท า Facebook ของ
เทศบาล ชื่อ “เทศบาลต าบลตลาดแค” และมีตู๎รับความคิดเห็น 
 

1.3 ประชากร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ล าดับที่ ชุมชน ชาย หญิง รวม 



 

1 ส าโรงตะวันออก 368 359 727 
2 ส าโรงตะวันตก  186 206 392 
3 ตลาดแค 188 223 411 
4 ชาววัง 82 79 161 
5 ตะขบ 126 122 248 
6 สระแทด 85 129 214 
7 โนนพิมาน 253 263 516 
8 โนนหนามแดง 133 136 269 
9 ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 108 148 256 

10 ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ 75 94 169 
รวม 1,604 1,759 3,363 

 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ที ่  หมูํบ๎าน 
จ านวน
หลังคา
เรือน 

จ านวนประชากรอาย ุ(ปี) 
รวม 

เพศ 
๐- ๖ ๗ – ๑๒ ๑๓-๑๗ ๑๘-๖๐ < ๖๐ ชาย หญิง 

๑ ส าโรง  377 56 63 57 633 196 1,005 490 515 
๒ ตลาดแค  222 32 42 37 370 123 604 290 314 
๓ ตะขบ 84 16 20 16 162 43 257 132 125 
๔ สระแทด 52 15 11 17 136 37 216 85 131 
๕ สามแยก

ตลาดแค 
395 38 57 49 519 174 837 415 422 

๖ ตลาดแค
ตะวันออก 

174 20 26 15 272 100 433 185 248 

รวม 1,306 177 219 191 2,092 673 3,352 1,597 1,755 
(ข๎อมูล:ส านักทะเบียนท๎องถิ่น เทศบาลต าบลตลาดแค  ณ  เดือนกรกฎาคม ๒๕63) 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเพศและอายุ 

ที ่  หมูํบ๎าน 
อาย ุ๑๘ ปี ขึ้นไป 

(รวม) 
ชาย หญิง 

๑ ส าโรง  829 408 421 
๒ ตลาดแค  493 232 261 
๓ ตะขบ 205 103 102 
๔ สระแทด 173 66 107 
๕ สามแยกตลาดแค 693 334 359 
๖ ตลาดแตะวันออก 372 159 213 

รวม 2,765 1,302 1,463 

(ข๎อมูล : ส านักทะเบียนท๎องถิ่น เทศบาลต าบลตลาดแค  ณ  เดือนกรกฎาคม ๒๕63) 

จ านวนประชากรแยกตามชุมชนที่อาศัยอยู่จริง 

ล าดับ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ ส าโรงตะวันตก 78 153 172 325 



 

๒ ส าโรงตะวันออก 153 293 307 600 
๓ ตลาดแค 100 157 186 343 
๔ ชาววัง 35 64 58 122 
๕ ตะขบ 63 102 97 199 
๖ สระแทด 43 65 108 173 
๗ โนนพิมาน 124 224 246 470 
๘ โนนหนามแดง 69 205 108 97 
๙ ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 97 106 131 237 

๑๐ ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต ๎ 54 86 95 181 
รวม 796 1,358 1,497 2,855 

(ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ.) ปี ๒๕62) 
 
 
1.4 สภาพทางสังคม   

การศึกษา  เทศบาลต าบลตลาดแค มีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลตลาดแคเปิดท าการ
เรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาจ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ 
อนุบาล ๒ 
อนุบาล ๓ 

๒ 
๒ 
๒ 

12 
12 
23 

18 
19 
15 

30 
31 
38 

รวม ๖ 47 52 99 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

10 
7 

19 
16 
21 
18 

8 
11 
19 
15 
12 
21 

18 
18 
38 
31 
33 
39 

รวม 10 91 86 177 
รวมทั้งสิ้น 16 ๑38 138 276 

(ข๎อมูลสถิตโิรงเรียนเทศบาลตลาดแค ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕63) 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดรับนักเรียนใน
ระดับกํอนปฐมวัยเป็นปีแรก ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวนนักเรียน 

ช่วงอายุ จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
๒  ขวบ 2 ๑1 14 25 
รวม 2 13 14 25 

(ข๎อมูล:กองการศึกษา ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕63) 
   โรงเรียนเทศบาลตลาดแคมีอาคารสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
 ๑. อาคาร ๑ (อนุบาล ๘ ห๎องเรียน)  จ านวน  ๑ หลัง 



 

 ๒. อาคาร ๒ (อนุบาล ๔ ห๎องเรียน)  จ านวน  ๑ หลัง 
 ๓. อาคาร ๓ (๔/๑๒ ห๎องเรียน)   จ านวน  ๑ หลัง  
 4. อาคาร 5 (4/12 ห๎องเรียน)   จ านวน  1 หลัง 
 5. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมํเกิน 50 คน จ านวน   1  หลัง 
 6. อาคาร ๔ (อาคารอเนกประสงค์)  จ านวน  ๑ หลัง 
 7. โรงประกอบอาหาร    จ านวน  ๑ หลัง 
 8. ห๎องสมุดโรงเรียน    จ านวน  1  หลัง 
 นอกจากนี ้ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีโรงเรียนอีก ๒ แหํง คือ 

๑. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

๒. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง
อนุบาล ๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาธารณสุข เทศบาลต าบลตลาดแค มีเปูาหมายในการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับประชาชน                  
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ ควบคูํไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให๎มีคุณภาพและการบริการ
อยํางทั่วถึง โดยมีผลการด าเนินการงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. อบรมให๎ความรู๎กลุํมเสี่ยง 
 ๒. กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสดและดูแลสภาพแวดล๎อมในเขตพ้ืนที่ให๎มีความ
สะอาดเรียบร๎อย 
 ๓. รณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า และโรคติดตํออ่ืนๆ 
 ๔. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพ  เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎เล็งเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ของประชาชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเทศบาลให๎มีความเจริญ จึงได๎มีโครงการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชนตั้งแตํแรกเกิด และตํอเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ เชํน โครงการเยี่ยมทารกและมารดาหลังคลอด/
โครงการสํงเสริมสุขภาพด๎วยการออกก าลังกายแบบเต๎นแอโรบิก ในกลุํมผู๎สนใจ (ทุกเพศทุกวัย) และ
โครงการสํงเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีการเต๎นแอโรบิก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ลานอเนกประสงค์ หน๎าส านักงาน
เทศบาลต าบลตลาดแค   

ด้านสถานที่ ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคมีสถานที่ที่ให๎บริการด๎านสาธารณสุข ดังนี้ 
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน  ๑ แหํง 
-  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน  2 แหํง 
-  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  - แหํง 
ด้านการรักษาพยาบาล ประชาชนประมาณร๎อยละ ๙๕ ใช๎บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 

(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลตลาดแค)  
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน๎าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการปูองกันและระงับเหตุ เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดท าแผนปูองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแตํละ
ประเภทเป็นการเฉพาะ ภัยประเภทตํางๆ ดังกลําวได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี 
ภัยจากเหตุประท๎วงของม็อบตํางๆ ภัยจากสงคราม เป็นต๎น ซึ่งภัยประเภทตํางๆ เหลํานี้มีสาเหตุและพ้ืนที่
เกิดเหตุไมํเฉพาะแตํภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคเทํานั้น แตํยังสามารถเกิดขึ้นได๎ในพ้ืนที่ติดตํอและ



 

ใกล๎เคียงเขตเทศบาลอีกด๎วย ซึ่งเทศบาลต าบลตลาดแค จ าเป็นต๎องออกให๎ความชํวยเหลือเมื่อมีการร๎องขอ
และมีค าสั่งให๎ปฏิบัติ 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน ทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว๎เป็นการลํวงหน๎า  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีรถยนต์ที่ใช๎ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
7 คัน 
  - รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัว จ านวน     ๒ คัน 
  - รถบรรทุกน้ า   จ านวน     ๓ คัน 
  - รถตรวจการณ์   จ านวน     ๑ คัน 
  - รถบรรทุกเทท๎ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟูา จ านวน 1 คัน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลตลาดแคอยูํในเขตความรับผิดชอบของที่ท าการ
ต ารวจชุมชนต าบลธารปราสาท ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีเจ๎าหน๎าที่ประจ าการที่เป็นข๎าราชการต ารวจ จ านวน ๕ นาย ที่พร๎อม
ปฏิบัติงานตลอด 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลตลาดแค มีการชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสที่อยูํ
ในพ้ืนที่ให๎มีหลักประกันทางสังคมและเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน โดยการขยายหลักประกันทางรายได๎ขั้นพ้ืนฐาน
ให๎กับคนพิการและผู๎สูงอายุให๎มีโอกาสในการเข๎าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ซึ่ง
เทศบาลต าบลตลาดแค                     ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

- จาํยเบี้ยยังชีพผู๎พิการ  จ านวน   126 คน จ านวนเงินคนละ  800 บ า ท ตํ อ
เดือน 

- จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  จ านวน   662 คน    
อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จ านวน   318 คน จ านวนเงินคนละ   600 บ า ท ตํ อ

เดือน 
อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จ านวน   165 คน จ านวนเงินคนละ   700 บ า ท ตํ อ

เดือน 
อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จ านวน     99 คน จ านวนเงินคนละ   800 บ า ท ตํ อ

เดือน 
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป  จ านวน     17 คน จ านวนเงินคนละ 1,000 บ า ท ตํ อ

เดือน 
- รายชื่อผู๎สูงอายุและคนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕63 (ไมํปรากฏ)  

นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ ๑ แหํง   
(ข๎อมูล:กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน สิงหาคม 2563) 
 

1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมติดตํอภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนสํวนใหญํ

อาศัยการคมนาคมทางบก  โดยมีถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน สภาพการโดยรวมใช๎
การได๎ดี รวมความยาวของถนนทุกประเภทเป็นระยะทาง ๑๘.๙๑ กิโลเมตร และยังมีทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข ๒ ตัดผํานเขตเทศบาล ตามแนวเหนือ – ใต๎ ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประกอบด๎วย 

ล าดับ ชื่อสายทาง ประเภทถนน       ระยะทาง กว้าง พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด 



 

ทั้งหมด(กม.) (ม.) 

1 ถนนเทศบาลซอย 1 ลาดยาง , คสล. 1.100 4.000 15.254322, 
102.412020 

15.249915, 
102.404822 

2 ถนนเทศบาลซอย 2  คสล. 0.530 4.000 15.254929, 
102.412510 

15.258986, 
102.414062 

3 ถนนเทศบาลซอย 3  คสล. 0.430 4.000 15.258415, 
102.413920 

15.259316, 
102.413732 

4 ถนนเทศบาลซอย 4 ลาดยาง , คสล. 1.050 5.000 15.258222, 
102.415715 

15.251445, 
102.418770 

5 ถนนเทศบาลซอย 4/1  คสล. 0.025 4.000     
6 ถนนเทศบาลซอย 4/2  คสล. 0.060 4.000     

7 ถนนเทศบาลซอย 4/3  คสล. 0.065 4.000     
8 ถนนเทศบาลซอย 4/4  คสล. 0.235 4.000     

9 ถนนเทศบาลซอย 5  คสล. 0.363 5.000 15.260231, 
102.416272 

15.260188, 
102.413340 

10 ถนนเทศบาลซอย 6  คสล. 0.717 5.000 15.259562, 
102.416342 

15.260367, 
102.422420 

11 ถนนเทศบาลซอย 7  คสล. 0.913 5.000 15.261834, 
102.417520 

15.260304, 
102.425168 

ล าดับ ชื่อสายทาง ประเภทถนน       
ระยะทาง

ทั้งหมด(กม.) 
กว้าง 
(ม.) 

พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด 

12 ถนนเทศบาลซอย 7/1  คสล. 0.100 4.000     

13 ถนนเทศบาลซอย 7/2 คสล. 0.030 4.000     
14 ถนนเทศบาลซอย 7/3  คสล. 0.110 4.000     

15 ถนนเทศบาลซอย 7/4  ลูกรัง/หินคลุก 0.035 4.000     
16 ถนนเทศบาลซอย 8  คสล. 0.900 4.000 15.261001, 

102.416729 
15.265255, 
102.411365 

17 ถนนเทศบาลซอย 9  ลาดยาง 0.160 5.000 15.252887, 
102.416321 

15.252970, 
102.412215 

18 ถนนเทศบาลซอย 9/1  ลาดยาง 0.320 4.000     
19 ถนนเทศบาลซอย 9/2  ลาดยาง,คสล. 0.290 4.000     

20 ถนนเทศบาลซอย 9/3  ลาดยาง 0.720 4.000     
21 ถนนเทศบาลซอย 9/4  คสล. 0.065 4.000     
22 ถนนเทศบาลซอย 9/5  คสล. 0.030 4.000     

23 ถนนเทศบาลซอย 9/6  คสล. 0.040 4.000     
24 ถนนเทศบาลซอย 9/7  คสล. 0.045 4.000     

25 ถนนเทศบาลซอย 9/8  คสล. 0.030 4.000     
26 ถนนเทศบาลซอย 9/9 คสล. 1.100 4.000     
27 ถนนเทศบาลซอย 10 ลาดยาง 0.106 5.000 15.253825, 

102.415552 
15.254333, 
102.416168 



 

28 ถนนเทศบาลซอย 11 คสล. 0.136 5.000 15.252722, 
102.417020 

15.253465, 
102.417616 

29 ถนนเทศบาลซอย 11/1 คสล. 0.060 4.000     
30 ถนนเทศบาลซอย 11/2 คสล. 0.043 4.000     

31 ถนนเทศบาลซอย 12 คสล. 0.100 4.000 15.252147, 
102.417359 

15.251246, 
102.417563 

32 ถนนเทศบาลซอย 13 คสล. 1.200 5.000 15.262745, 
102.411474 

15.260921, 
102.400738 

33 ถนนเทศบาลซอย 13/1  ลูกรัง/หินคลุก 0.140 4.000     

34 ถนนเทศบาลซอย 13/2  ลูกรัง/หินคลุก 0.120 4.000     
35 ถนนเทศบาลซอย 13/3  ลูกรัง/หินคลุก 0.080 4.000     

36 ถนนเทศบาลซอย 13/4  หินคลุก,คสล. 0.054 0.000     
37 ถนนเทศบาลซอย 14 คสล. 0.100 4.000 15.253265, 

102.416323 
15.254336, 
102.416184 

38 ถนนเทศบาลซอย 15 คสล. 0.470 4.000 15.263443, 
102.411509 

15.266147, 
102.410680 

39 ถนนเทศบาลซอย 15/1  ลูกรัง/หินคลุก 0.150 3.500   

 

ล าดับ ชื่อสายทาง ประเภทถนน       
ระยะทาง
ทั้งหมด
(กม.) 

กว้าง 
(ม.) 

พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด 

40 ถนนเทศบาลซอย 15/2  ลกูรัง/หินคลุก 0.900 4.000     
41 ถนนเทศบาลซอย 16 คสล. 0.666 4.000 15.259672, 

102.418511 
15.260327, 
102.422415 

42 ถนนเทศบาลซอย 17 คสล. 0.390 4.000 15.262286, 
102.417699 

15.261968, 
102.421158 

43 ถนนเทศบาลซอย 18 คสล. 0.296 4.000 15.263530, 
102.417855 

15.263078, 
102.415193 

44 ถนนเทศบาลซอย 19 คสล. 1.100 4.000 15.250395, 
102.420088 

15.259627, 
102.418523 

45 ถนนเทศบาลซอย 20 คสล. 0.240 5.000 15.259555, 
102.415877 

15.259330, 
102.413794 

46 ถนนเทศบาลซอย 20/1 คสล. 0.120 4.000     

47 ถนนเทศบาลซอย 20/2 คสล. 0.120 4.000     
48 ถนนเทศบาลซอย 20/3 คสล. 0.085 4.000     
49 ถนนเทศบาลซอย 21 ลาดยาง 0.132 5.000 15.257859, 

102.414962 
15.258107, 
102.413958 

50 ถนนเทศบาลซอย 22 คสล. 0.127 4.000 15.261134, 
102.404888 

15.262184, 
102.404836 

51 ถนนเทศบาลซอย 23 คสล. 0.150 4.000 15.261752, 
102.406999 

15.262532, 
102.406105 

52 ถนนเทศบาลซอย 23/1 คสล. 0.145 4.000     



 

53 ถนนเทศบาลซอย 24  ลูกรัง/หินคลุก 0.100 3.500 15.261667, 
102.407817 

15.260822, 
102.407861 

54 ถนนเทศบาลซอย 25 คสล. 0.042 4.000 15.254380, 
102.410101 

15.254738, 
102.410099 

55 ถนนเทศบาลซอย 26 คสล. 0.260 4.000 15.260521, 
102.422458 

15.260234, 
102.424879 

56 ถนนเทศบาลซอย 27 คอนกรีต/หิน
คลุก 

0.180 4.000 15.259547, 
102.417652 

15.257933, 
102.417566 

57 ถนนเทศบาลซอย 28 ดิน 0.116 6.000 15.254323, 
102.409916 

15.255387, 
102.409644 

58 ถนนถนนวิศาลยติกิจ ลาดยาง/
คอนกรีต 

0.672 5.000 15.258466, 
102.415167 

15.263053, 
102.411528 

 (ข๎อมูล : กองชําง เทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือน สิงหาคม  ๒๕63) 

การไฟฟ้า  ทุกหมูํบ๎านในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง  
๑. ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ประกอบด้วย 

 
 
 

 

ล าดับ บริเวณที่ติดตั้ง/จุด ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ 
๑ ถนนเทศบาลซอย ๑  - เขตติดตํอ อบต.ธารปราสาท ชุมชนโนนพิมาน 
๒ ถนนเทศบาลซอย ๒  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนโนนหนามแดง 
๓ ถนนเทศบาลซอย ๓  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนโนนหนามแดง 
๔ ถนนเทศบาลซอย ๔  - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ (ตลาดแค–พิมาย) ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๕ ถนนเทศบาลซอย ๕  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนตลาดแค 
๖ ถนนเทศบาลซอย ๖  - ฝายน้ าล๎นชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ 
๗ ถนนเทศบาลซอย ๗  - สุดเขตเทศบาล ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
๘ ถนนเทศบาลซอย ๘  - ถนนเทศบาลซอย ๗ ชุมชนชาววัง 
๙ ถนนเทศบาลซอย ๙  - ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ ชุมชนส าโรงตะวันตก 
๑๐ ถนนเทศบาลซอย ๙/๑  - ถนนเทศบาลซอย ๑ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๑ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒  - ทางเข๎าบ๎านนายสัมฤทธิ์  ชาติโนนสูง ชุมชนโนนพิมาน 
๑๒ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓  - ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๓ ถนนเทศบาลซอย ๙/๔  - บ๎านนายไหล ภูอินทร์ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๔ ถนนเทศบาลซอย ๙/๕  - บ๎านนายค า  หํางกลาง ชุมชนโนนพิมาน 
๑๕ ถนนเทศบาลซอย ๙/๗  - บ๎านนายเทียน  ศรีนาค ชุมชนโนนพิมาน 
๑๖ ถนนเทศบาลซอย ๙/๘  - บ๎านนายมานิตย์  เป็นซอ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๗ ถนนเทศบาลซอย ๑๐  - ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๑๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๑  - ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๑๙ ถนนเทศบาลซอย ๑๒  - บ๎านนายเชิด  สินใหมํ ชุมชนส าโรงตะวันตก 
๒๐ ถนนเทศบาลซอย ๑๓  - เขตติดตํอ อบต.ธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๒๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๑  - ซอยตัน ชุมชนตะขบ 
๒๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๒  - ริมล าธารปราสาท ชุมชนตะขบ 



 

๒๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๓  - บ๎านนางเฟื้อง สาทกลาง ชุมชนตะขบ 
๒๔ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๔  - ซอยตัน ชุมชนตะขบ 
๒๕ ถนนเทศบาลซอย ๑๔  - ถนนเทศบาลซอย ๑๐ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๒๖ ถนนเทศบาลซอย ๑๕  - เขตติดตํอ อบต.ธารปราสาท ชุมชนสระแทด 
๒๗ ถนนเทศบาลซอย ๑๗  - บ๎านนายสวัสดิ์  สูญกลาง ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
๒๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๘  - ถนนเทศบาลซอย ๘ ชุมชนชาววัง 
๒๙ ถนนเทศบาลซอย ๒๐  - ถนนวิศาลยติกิจ  ชุมชนตลาดแค 
๓๐ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑  - ถนนเทศบาลซอย ๕ ชุมชนตลาดแค 
๓๑ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๒  - ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑ ชุมชนตลาดแค 
๓๒ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๓  - ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๒ ชุมชนตลาดแค 
๓๓ ถนนเทศบาลซอย ๒๑  - ถนนเทศบาลซอย ๒ ชุมชนโนนหนามแดง 
๓๔ ถนนเทศบาลซอย ๒๒  - ริมธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๓๕ ถนนเทศบาลซอย ๒๓  - สะพานข๎ามล าธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๓๖ ถนนเทศบาลซอย ๒๓/๑  - ริมธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๓๗ ถนนเทศบาลซอย ๒๖  - สุดเขตเทศบาล ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ 
๓๘ ถนนเทศบาลซอย ๒๗  - บ๎านนางสาวดวงศิลา  ขาวนอก ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต๎ 

ล าดับ บริเวณที่ติดตั้ง/จุด ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ 
39 ถนนเทศบาลซอย 19  - ทางเข๎าบํอบ าบัดเทศบาลต าบลตลาดแค ชุมชนส าโรงตะวันออก 
40 ไหลํทางถนนมิตรภาพ – ชํวงบ๎านคุณสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล ชุมชนส าโรงตะวันออก 

(ข๎อมูล : กองชําง เทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือน สิงหาคม ๒๕63)  
การประปา  ในปัจจุบันเทศบาลต าบลตลาดแคมีระบบประปาจ านวน ๑ แหํง ซึ่งให๎บริการ

ประชาชนผู๎ใช๎น้ าในเขตเทศบาลจ านวน ๖ หมูํบ๎าน และนอกเขตพ้ืนที่บางสํวนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
- ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในพื้นท่ีให๎บริการประมาณ    600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช๎ทั้งหมด  จ านวน  ๑,249 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนพ้ืนที่ใช๎น้ าประปาใกล๎เคียง 
หรือนอกเขตเทศบาลฯ    จ านวน    ๑97 ครัวเรือน 
- ปริมาณการผลิตน้ าประปาที่สามารถผลิตได๎ประมาณ   1,000  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- อัตราคําน้ าประปา    หนํวยละ            ๖ บาท 
- การบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลตลาดแค ด าเนินการตามเทศบัญญัติ เรื่องการบริหาร

กิจการประปา ของเทศบาลต าบลตลาดแค  พ.ศ.๒๕61 
(ข๎อมูล:กองการประปา เทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือน สิงหาคม ๒๕63) 

การสื่อสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และไปรษณีย์ 
 -  ในปัจจุบันมีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน ๑ แหํง ให๎บริการประชาชนภายในเขตต าบลธารปราสาท 
 -  มีโทรศัพท์สาธารณะที่ให๎บริการประชาชน จ านวน      ๖ จุด 
 -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มีเกือบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได๎มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วและก๎าวเข๎าสูํระบบ 4 G ซึ่งเป็นเครือขํายที่มีระบบความเร็วสูง จึงท าให๎
การติดตํอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 



 

 -  มีเครือขํายวิทยุสื่อสาร จ านวน ๓ เครือขําย ซึ่งเป็นของที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลธารปราสาท                  
หมวดการทางอ าเภอโนนสูง (ตลาดแค) และส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค ซึ่งมีไว๎ใช๎ในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
   -  มีเสียงไร๎สายเทศบาลต าบลตลาดแค (ภาคสํง 1 จุด ภาครับ 6 จุด) 
 
 1.6 ระบบเศรษฐกิจ  

การเกษตร  ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ซึ่งเป็นรายได๎หลักของประชาชน โดยมี
พ้ืนที่ส าหรับใช๎ท าเกษตรกรรมจ านวนประมาณ ๓,๔๔๕ ไรํ มีจ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท า
นา) จ านวน ๗๙๐  ครัวเรือน หรือประมาณ ๒,๕๐๐ คน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือ ข๎าวจ๎าว มีมูลคํา
ผลผลิตประมาณ ๓๐๐  กิโลกรัมตํอไรํ สํวนการจ๎างงานในภาคเกษตรกรรมจะมีสํวนน๎อยมาก เนื่องจากแรงงาน
สํวนใหญํจะได๎มาจากสมาชิกในครอบครัวและปัจจุบันประชาชนจะน าเครื่องทุํนแรงเข๎ามาใช๎ ไมํวําจะเป็นรถไถ
นา รถเกี่ยวข๎าว ซ่ึงจะชํวยให๎ท างานได๎เร็วขึ้น มีผลให๎ความต๎องการแรงงานลดลง 

การประมง ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคท าการจับปลาจากแหลํงน้ าธรรมชาติไว๎บริโภคใน
ครัวเรือน การปศุสัตว์ ประชากรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์  สํวนใหญํจะท าในรูปอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก  โดยจะเลี้ยงไว๎เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เชํน สุกร ไกํ เป็ด ปลา 
และโค  สํวนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะน าออกจ าหนํายเป็นรายได๎เสริมตํอไป 

 
 
 
 

การบริการ 
1.  คลินิก         จ านวน   -   แหํง 

 2.  ร๎านตัดผม       จ านวน   14  แหํง 
 3.  ธุรกิจจ าหนํายสังฆภัณฑ์       จ านวน   ๑   แหํง 
 4.  ร๎านถํายรูป        จ านวน   ๑   แหํง 
 5.  โรงพิมพ์       จ านวน   ๑   แหํง  

การท่องเที่ยว  ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  
อุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ประชากรที่ประกอบอาชีพด๎านการพาณิชยกรรมสํวนใหญํจะท าในรูป

ของร๎านค๎าจ าพวกอาหารและการค๎าปลีกของเบ็ดเตล็ดตําง ๆ ประเภทธุรกิจการค๎ามีจ านวน 81 แหํง โดย
แยกเป็น 
 ๑.  ธุรกิจร๎านค๎าอาหาร      จ านวน 21 แหํง 
 ๒.  ธุรกิจร๎านขายของช า      จ านวน 27 แหํง 
 ๓.  ธุรกิจร๎านขายปลีก-สํง และเครื่องอุปโภค-บริโภค    จ านวน   1 แหํง 
 ๔.  ธุรกิจจ าหนํายรถจักรยานยนต์และรถยนต์     จ านวน   3 แหํง 
 ๕.  ธุรกิจจ าหนํายอุปกรณ์ชิ้นสํวนรถยนต์และซํอมรถยนต์รถจักรยานยนต์ จ านวน ๑1 แหํง 
 ๖.  ธุรกิจการบริการปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง      จ านวน   ๒ แหํง 
 ๗.  ธุรกิจจ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง       จ านวน   2 แหํง 
 ๘.  โรงสีข๎าว       จ านวน   2  แหํง 
 ๙.  คลินิก         จ านวน   -   แหํง 
 ๑๐.  ร๎านตัดผม       จ านวน   14  แหํง 



 

 ๑๑.  ธุรกิจจ าหนํายสังฆภัณฑ์       จ านวน   ๑   แหํง 
 ๑๒.  ร๎านถํายรูป        จ านวน   ๑   แหํง 
 ๑๓.  โรงพิมพ์       จ านวน   -   แหํง  
 อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลําวมาให๎ระบุ 

(ข๎อมูล:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63) 
แรงงาน   ประชากรสํวนใหญํจะท างานที่บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือ

บริสุทธิ์ จ ากัด อ าเภอพิมาย ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหนํายเกลือทั้งที่ใช๎เพ่ือการ
บริโภค และเกลือที่ใช๎ในอุตสาหกรรม และประชาชนอีกสํวนหนึ่งจะไปท างานที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

1.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรมและแหล่งน้ า) 
 ข้อมูลด้านการเกษตร เทศบาลต าบลตลาดแคมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๖.๘๙ ตารางกโิลเมตร 
หรือ ๔๓๐๖.๒๕ ไรํ ใช๎ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน  ๘๐% หรือ จ านวนประมาณ  ๖,
985  ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๑ จ านวน  ๑,325  ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๒ จ านวน  ๒30  ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๔ จ านวน  ๕60  ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๑๑ จ านวน  ๑,635   ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๑๒ จ านวน  850  ไรํ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมูํที่  ๑๕ จ านวน  ๒,375  ไรํ 
 
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร   ประชาชนในเขตเทศบาลมีล าธารปราสาทใช๎ในการเกษตรกรรม 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) เทศบาลใช๎สระหนองสระแก               
ผลิตน้ าประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค จ าหนํายให๎กับประชาชนหมูํบ๎านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
 

1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีวัดตลาด
แคเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาลเจ๎า ๑ แหํง 

ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน 
-  ประเพณีสูํขวัญข๎าว   ประมาณเดือน มีนาคม  
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
-  งานศาลเจ๎าพํอตลาดแค   ประมาณเดือน   ธันวาคม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการ
ท าเครื่องจักสารใช๎ส าหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต๎นจันทบูร วิธีการท าไม๎กวาดดอกหญ๎า และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ  การใช๎ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ภาษาถ่ิน  พูดภาษาโคราช 



 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ประชาชนในเขตเทศบาลได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว๎จ าหนํวยบ๎าง ได๎แกํ  เสื่อที่ทอจากต๎นจันทบรู  ตะกร๎าเชือกฟาง  ไม๎กวาดดอกหญ๎า  
 

1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ   

น้ า - มีสระน้ าสาธารณะ  จ านวน      ๓ แหํง 
  - มีสระน้ าที่เป็นบํอน้ าต้ืน  จ านวน    ๕๘ แหํง 

- มีล าน้ าธารปราสาท กว๎าง ๒๙ เมตร ความยาว ๒.๗๐ กิโลเมตร ไหลผํานหมูํบ๎าน ๔ 
หมูํบ๎าน       

  - มีฝายน้ าล๎น จ านวน  ๑ แหํง  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ ๑๕ บ๎านตลาดแคตะวันออก 
  - การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแหลํงน้ า เทศบาลใช๎สระหนองสระแกผลิตน้ าประปา                   
เพ่ืออุปโภคและบริโภค จ าหนํายให๎กับประชาชนหมูํบ๎านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ส าหรับบํอน้ า
ตื้นและล าน้ าธารปราสาท ประชาชนใช๎ในการท าการเกษตรกรรมและท าการประมง 

ป่าไม้ ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไมํมีทรัพยากรปุาไม๎ 
ภูเขา ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไมํมีภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพแหลํงน้ าและอากาศภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลตลาด

แคจัดวําอยูํในเกณฑ์ที่ดี จากที่ผําน ๆ มาไมํปรากฏวํามีปัญหาด๎านคุณภาพของแหลํงน้ า และอากาศเป็นมลพิษ
แตํอยํางใด   

- ปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ประมาณ 4 ตัน/วัน มีการด าเนินการด๎านการรักษาความสะอาด 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะ การสํงเสริมและการรณรงค์การปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ การ
อนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสํงเสริมให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมี สํงเสริมการท าปุ๋ยสูตรธรรมชาติ 
โดยการจัดอบรมให๎ความรู๎และการศึกษาดูงานด๎านระบบระบายน้ า การจัดการขยะแบบครบวงจร โดยการ
ประสานงานรํวมกับสิ่งแวดล๎อมภาค ๑๑ ในการให๎ความรู๎จัดเก็บขยะแบบถูกวิธี การรํวมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมรํวมกับประชาชนในชุมชน 

 2. การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลตลาดแค แบบบันได 8 ขั้น 
       ขั้นที่ 8 

การจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง
ของสํวน
ราชการ 

      ขั้นที่ 7 
ก าหนด
จ านวนสาย
งานประเภท 

 

     ขั้นที่ 6 
พิจารณา
อุปทาน
ก าลังคน 

  

    ขั้นที่ 5 
พิจารณาอุป
สงค์
ก าลังคน 

   



 

   ขั้นที่ 4 
เก็บข๎อมูล
กระบวนการ
ท างานจริง 

    

  ขั้นที่ 3 
เก็บข๎อมูล
ยุทธศาสตร์
ภารกิจสํวน
ราชการ 

     

 ขั้นที่ 2 
พิจารณา
นโยบายการ
บริหาร
ก าลังคน
ภาครัฐ 

      

ขั้นที่ 1 
วางแผน 

       

  บันไดขั้นที่ 1 การวางแผน 
  เทศบาลต าบลตลาดแค แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566 เพ่ือพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด๎วย   

1. นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค   กรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค  กรรมการ 
4. ผู๎อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผู๎อ านวยการกองชําง    กรรมการ 

 
 

6. ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม กรรมการ 
7. ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
8. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
9. ผู๎อ านวยการกองการประปา    กรรมการ 
10. ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
11. หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 
12. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งมีหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
1. วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่มีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตลาดแค ตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใดสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู๎บริหารและ
สภาพปัญหาของเทศบาลต าบลตลาดแค 

2. ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของเทศบาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพละตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน 



 

3. ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํงและระดับต าแหนํงให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของ
กลุํมงานตํางๆ 

4. ก าหนดความต๎องการพนักงานจ๎างในเทศบาลต าบลตลาดแค โดยให๎หัวหน๎าสํวน
ราชการเข๎ามามีสํวนรํวม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต๎องการในการใช๎พนักงานจ๎างให๎ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติอยํางแท๎จริง และต๎องค านึงถึงโครงสร๎างสํวนราชการ และพนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าในเทศบาล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง 

5. ก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง จ านวนต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให๎เหมาะสมกับโครงสร๎างสํวนราชการของเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

6. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระคําใช๎จํายตามการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกิน
ร๎อยละ                          สี่สิบของงบประมาณรายจําย 

7. ให๎พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎างทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 

บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลตลาดแค จัดท าตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ใช๎หลักการด าเนินการควบคูํกับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/                ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให๎เทศบาลต าบลตลาดแค มีหลักในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู๎บริหาร มุํงเน๎นให๎มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎มีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์แข็งแรงอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่ดี มีระบบ
การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ การสํงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด๎านอาหารและน้ า การจัดการ
ศึกษา ตลอดจนการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ การรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหาใน
หมูํบ๎าน การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ให๎เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยูํอยําง
จ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎ได๎ทันตํอเหตุการณ์  และต๎องสอดคล๎องกับ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต าบลตลาดแค ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด๎านเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงสร๎างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน 



 

 เมื่อเทศบาลต าบลตลาดแค มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการใน
องค์กรแล๎ว จึงด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหนํวยงานเพ่ือที่จะให๎คณะกรรมการรํวมกัน
พิจารณาวํา ในยุทธศาสตร์แตํละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์อยํางไร และเทศบาลต าบลตลาดแคจะก าหนด
ต าแหนํงใด เพื่อปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันเทศบาลต าบลตลาดแค มีอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงานภายใต๎ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไมํ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่คณะกรรมการ
จะได๎ปรับเกลี่ยต าแหนํงในกรณีต าแหนํงวําง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอยํางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 
3 ปี  ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ภายใต๎ภารกิจของแตํละสํวนราชการทั้ง 9 สํวนราชการ 
ประกอบด๎วย 1 ส านัก 7 กอง และ 1 หนํวยตรวจสอบภายใน 

การจัดสรรอัตราก าลังให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง ให๎ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน๎นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร๎อมทั้งเอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อันได๎แกํ การโอน การย๎าย การวางแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ เป็นต๎น ทั้งนี้  เทศบาลต าบล
ตลาดแค ได๎พิจารณาด๎วยวําอัตราก าลังที่มีอยูํในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็ น
อยํางไรเพ่ือให๎สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให๎พิจารณาความเหมาะสมใน
เชิงคุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุํมอาชีพที่เหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการ ที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเรํงรัด
การปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  ๗  งาน  คือ 

       ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่เกี่ยวกับ ติดตํอกับหนํวยงานและบุคคลตํางๆ ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน๎าสํวน
ราชการ หรือมีลักษณะงาน ที่ต๎องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายๆ ด๎านด๎วยกันเชํน  
งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข๎อมลสถิติ งานสัญญา เป็นต๎น  งานบริหารงานงบประมาณ ประสาน
และจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  การจัดการเลือกตั้ง งานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู๎บริหารงานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ งานพัสดุ
ทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาลตาม
ระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 ๑.2  งานธุรการ   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการและงาน
ประชุมพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศล และหนํวยงานตําง ๆ ที่ขอความรํวมมือ งานการตรวจสอบ 
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานพัสดุ
ทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาลตาม
ระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

๑.3  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ๎าง งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  และลูกจ๎าง งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู๎ท าคุณประโยชน์  งานปรับปรุง



 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งานขออนุมัติปรับปรุง
ต าแหนํงและอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาตํอ 
การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ๎าง การให๎บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษงานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ๎าง งานการลาพักผํอนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ งานสอบสวน ตรวจ
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร๎องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานแจ๎งมติ ก.ท., ก.ท.จ.  
ให๎กองหรือฝุายตําง ๆ ทราบ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

            ๑.๔  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง งานข๎อมูลงานทะเบียนราษฎร และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ  งานปูองกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น  สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการ ด๎านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคี ภัยธรรมชาติ 
และสาธารณภัยอ่ืน  เชํน อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความ
สะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตํางๆ งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานฝึกซ๎อมและด าเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  

๑.6 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานวิชาการเกษตร งานศึกษา ค๎นคว๎า 
ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เชํน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์
ต๎านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน งานจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช งานการศึกษา วิเคราะห์วิจัย
เพ่ือควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี งานการให๎ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตร  และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๑.๗ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและม่ันคง มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งาน/กิจกรรมปกปูอง
สถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ งานศึกษาและวิเคราะห์ขําวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่
เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงของชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร๎อย
และความม่ันคง     

 

 

งานมวลชนตําง ๆ เชํน การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ๎าน ฯลฯ งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   งาน
ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเรํ แผงลอย รวมทั้งกิจการค๎าที่นํารังเกียจและอาจเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข๎อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

           ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้ง
ให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในส านักปลัดเทศบาล สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องอ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ สายงานเลขานุการและจัดการงานทั่วไป สายปฏิบัติงานธุรการ 
สายงานการเจ๎าหน๎าที่ งานจัดการงานทะเบียนและบัตร สายงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สายงาน
จัดการงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร๎อยและมั่นคง และสายงานวิชาการการเกษตร ฯลฯ สํวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎



 

พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ที่แตํละคน
มี 
 

 ๒. กองคลัง  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจําย การรับ การน าสํงเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตํางๆ การ
จัดท าบัญชี                   ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจําย งาน
ท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ แบํงสํวนราชการภายใน
ออกเป็น  4  งาน คือ 

 ๒.1 งานการเงินและบัญชี มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การรวบรวม
รายละเอียดและด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของสํวนราชการ เชํน การวางฎีกาเตรียมการเบิกจํายเงิน
และสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข๎อมูลตําง ในการจัดท างบประมาณ งานตรวจสอบหลักฐาน ใบส าคัญ
จํายเงิน ลงบัญชีและท ารายงานบัญชี รวบรวมรายละเอียดข๎อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-
รายจํายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจงโต๎ตอบด๎านงบประมาณและการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจําย 
 งานวิเคราะห์งบประมาณ ฐานะทางการเงินและบัญชี งานตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎
ล ง บั ญ ชี เ งิ น ส ด   บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร  แ ล ะ บั ญ ชี 
แยกประเภท งานรายงานสถานะเงินสดประจ าวันเสนอผู๎บริหาร งานรายรับ-รายจําย เงินสด งานการจําย
ตามงบประมาณ การจัดท างบดุลแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน-หนี้สิน งบโครงการ งบเงินสะสม และ
จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน งานจัดท าบัญชีแยกทั่วไป บัญชีแยกประเภทยํอย จัดท างบทดรอง
ประจ าเดือน/ประจ าปี    จัดท าบัญชีคุมงบประมาณรายจําย ทะเบียนคุมลูกหนี้-เจ๎าหนี้ ตลอดจนทะเบียน
เงินยืมทดรองจําย งานตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินงบประมาณ งานพิจารณาจรวจจําย
เงินเดือน  คําจ๎าง บ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน เงินท าขวัญและเงินประเภทอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  งาน
ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู๎ การยืมเงินสะสมเทศบาล เงินยืมทดรองจําย เงินฝากและเงิน
อุดหนุน  งานควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกตัดปี  การกันเงินไว๎เหลื่อมปี และการขยาย
เวลาตัดปีตัดฝากเงินงบประมาณ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 ๒.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง 
การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาลตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ งานจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ จ าหนํายพัสดุที่ช ารุด งานจัดท าสัญญา ตํออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา
จ๎าง  งานเก็บรักษาทรัพย์สินมีคําของเทศบาล งานตรวจสอบพัสดุยํอยของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง งานจัดท าทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 

 ๒.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนการจัดเก็บรายได๎  
และการ    แก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได๎ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได๎ของ
เทศบาล งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี งานจัดเก็บภาษีอากร คําธรรมเนียมตํางๆ และรายได๎อ่ืนของ
เทศบาล งานตรวจรับและแสดงรายการค าร๎องหรือค าขอของผู๎เสียภาษี คําธรรมเนียมและรายได๎อ่ืน งานเรํงรัด
หนี้สินและการจัดเก็บคําธรรมเนียมตํางๆเชํน การออกหมายเรียกหนังสือเชิญพบ ฯลฯ งานส ารวจตรวจสอบและ
ประเมินภาษี ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการน าสํงเงิน งานศึกษา



 

วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและคําธรรมเนียม และรายได๎อ่ืนของเทศบาล งาน
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดคํารายปีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างและรายได๎อ่ืน งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๒.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งานตรวจสอบและปรับข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให๎เป็นปัจจุบัน งาน
เตรียมการใช๎แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได๎ งานควบคุมและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใช๎แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งานอ านวยความสะดวกแกํหนํวยงานอ่ืนในการใช๎แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบันทึกและปรับข๎อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานจัดท ารายงานสรุปผลการปรับข๎อมูลและข๎อขัดข๎องตํางๆ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ
ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

กองคลัง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองคลัง สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องการบริหารงานคลัง สายงานวิชาการ
เงินและบัญชี สายงานวิชาการพัสดุ การปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละ
สายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์
ที่แตํละคนม ี
 

           ๓. กองช่าง  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข๎อมูลทาง             
ด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกํอสร๎าง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง การควบคุม           
การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง งานแผนงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุมเก็บรักษา   การเบิกจํายวัสดุอุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและที่
ได๎รับมอบหมาย แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น   3  งาน คือ 
                ๓.1   งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานออกแบบ  ค านวณด๎านวิศวกรรม  
งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด๎านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างอาคารทางด๎านวิศวกรรม   งาน
ประมาณราคาคํากอํสร๎างทางด๎านวิศวกรรม งานควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม  งานออกแบบ เขียน
แบบด๎านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดท าผังและควบคุมการกํอสร๎างทาง
สถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ งานให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบ
แปลนการขออนุญาตกํอปลูกสร๎างด๎านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานจัดท าผังเมืองรวม งานพัฒนาและ
ปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์  งานส ารวจ
รวบรวมข๎อมูลทางด๎านผังเมือง งานควบคุมให๎ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานเวนคืนและจักกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  
  ๓.2 งานการโยธา มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานด๎านการกํอสร๎างอาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท๎า  ทํอระบายน้ า ทางระบายน้ าเขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการกํอสร๎าง 
งานซํอม 
 



 

บ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทํอระบายน้ า ทางเท๎า งานให๎ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานกํอสร๎าง งานติดตั้งและบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ  งานประมาณการ  งานซํอมบ ารุงรักษา งาน
จัดสถานที่พักผํอนหยํอนใจ เชํนสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหยํอม ฯลฯ  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
สถานที่พักผํอนหยํอนใจ  งานควบคุมการใช๎ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบ  ซํอม  
บ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๓.3 งานธุรการ   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล งานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษา
พัสดุของเทศบาลตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

กองช่าง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองชําง สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานชําง วิศวกรโยธา จัดการ
งานชําง ปฏิบัติงานชํางโยธา งานชํางเขียนแบบ งานชํางส ารวจ งานชํางไฟฟูา การออกแบบ การประมาณ
การราคา และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

 ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน๎าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนสํงเสริมสุขภาพและ
อนามัย การปูองกันโรคติดตํอ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม และงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให๎บริการด๎าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไมํได๎ตั้งกองแพทย์ จะมีงานด๎านการรักษาพยาบาลในเบื้องต๎น
เกี่ยวกับศูนย์บริการ      สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  การจัดการสิ่งแวดล๎อม วัสดุที่ใช๎แล๎ว(ขยะ) 
งานการจัดการคุณภาพน้ า  การกวาดล๎างท าความสะอาด  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถํายขยะมูล
ฝอย  และสิ่งปฏิกูล การควบคุมออกแบบและกํอสร๎างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  การ
ควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียและมลพิษในด๎านอื่นๆ  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น   ๔  
งาน คือ 
 ๔.1  งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด๎าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมประกอบการค๎าที่นํารังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ งานปูองกันควบคุมแก๎ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  ง า น สุ ข า ภิ บ า ล
โรงงาน งานอาชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานควบคุมการฆําสัตว์และโรงฆําสัตว์ งานจัดการสิ่งแวดล๎อม งาน
การจัดการคุณภาพน้ า งานรักษาความสะอาด  งานเก็บรวบรวม และก าจัดขยะมูลฝอย งานขนถํายขยะมูล
ฝอย  และก าจัดสิ่งปฏิกูล  และงานด๎านวัสดุที่ใช๎แล๎ว(ขยะ)  งานทํอระบายน้ า งานการควบคุมออกแบบและ
กํอสร๎างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม งานการควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และมลพิษในด๎านอื่นๆ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๔.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานปูองกันและสร๎างเสริม
ภูมิคุ๎มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค งานควบคุมปูองกันโรคติดตํอ งานปูองกันการติดยาและ
สารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์
ปุ า ที่ น า ม า เ ลี้ ย ง ห รื อ สั ต ว์ 
ที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุํมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงตํอการติด โรค
สัตว์ งานควบคุมการฆําสัตว์และโรงฆําสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย



 

หรือเหตุร าคาญจากสัตว์ งานรายงานข๎อมูลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด๎านสัตวแพทย์  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

         ๔.3 ส่งเสริมสุขภาพ   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานด๎านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งาน
อนามัยแมํและเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๔.๔ งานธุรการ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล งานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษา
พัสดุของเทศบาลตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการ
บรรจุและแตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานวิชาการสาธารณสุข วิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม การปูองกัน
และควบคุมโรคติดตํอ การสํงเสริมสุขภาพ และสายปฏิบัติงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการ
บรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํง
สามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

 

๕. กองวิชาการและแผนงาน มีหน๎าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะ
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนตํางๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล๎วแตํกรณี และปฏิบัติหน๎าทีอ่ืน  ที่เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายใน
ออกเป็น  4  งาน คือ 
 ๕.1  งานแผนและงบประมาณ  มีหน๎าที่เก่ียวกับ ง า น ร ว บ ร ว ม วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ให๎บริการข๎อมูลสถิติที่จ าเป็นต๎องน ามาใช๎ในการวางแผนและการประเมินตามแผนทุกระดับ งาน
จัดเตรียมเอกสารที่ใช๎ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนํวยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก๎ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให๎เหมาะสมและ
สัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได๎ – รายจํายของเทศบาลในอนาคต 
งานศึกษาหาฐานรายได๎ใหมํๆ ของเทศบาล งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค๎าโครง
ของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง
หนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง งานประสานงานกับหนํวยงานในเทศบาลและหนํวยงานอ่ืนที่เสนอ
บริการสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลและหนํวยงานใกล๎เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตาม
แผนและการประเมินผลงานตามแผน งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให๎
หนํวยงานตํางๆ ทราบ และด าเนินการ  งานรวบรวมข๎อมูลสถิติและวิ เคราะห์งบประมาณงาน
เสนอแนะและให๎ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งานจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
ของเทศบาล และงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๕.๒  งานประชาสัมพันธ์ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานบริการข๎อมูลขําวสารของเทศบาล 
งานเผยแพรํสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และท๎องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด๎านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข๎อคิดเห็นของประชาชน



 

หรือปัญหาข๎อขัดข๎องตํางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ เพ่ือเสนอแนะฝุายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์
ปรับปรุงและแก๎ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให๎เหมาะสม  และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวม
สถิติตํางๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานด๎านติดตํอและอ านวยความสะดวกในด๎าน
ตําง ๆ  และงานอื่นทีเ่กี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

       ๕.3 งานนิติการ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาข๎อกฎหมายรํางและพิจารณา ตรวจรํางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข๎อง งาน
จัดท านิติกรรม รวบรวมข๎อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 
และร๎องเรียน งานจัดท าเทศบัญญัติที่ไมํใชํเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย
ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง และการด าเนินคดีของหนํวยงาน ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบ ข๎อบัญญัติ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งตําง ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อให๎ทันกับสถานการณ์
และอ านวยความสะดวกในการท างาน  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

๕.๔  งานธุรการ  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาลงานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ
ของเทศบาลตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

กองวิชาการและแผนงาน คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและ
แตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองวิชาการและแผนงาน สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องสายงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์               งานนิติการ และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะ
ใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถ
ปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

 

๖. กองการศึกษา  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการ           
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให๎มีงานบริหารการศึกษา                   
งานสํงเสริมการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องตามที่
ได๎รับมอบหมาย แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น ๕  งาน  1  โรงเรียน ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คือ  

 ๖.1 งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานการเจ๎าหน๎าที่ งานบรรจุแตํงตั้ง โอน 
ย๎าย และเลื่อนระดับ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู๎ท า
คุณประโยชน์ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานสํงเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๖.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา
นอกโรงเรียนตามอัธยาศัย งานฝึกและสํงเสริมอาชีพ งานห๎องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือขํายทางการศึกษา งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานสํงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ
ตามที่ได๎รับมอบหมาย 



 

 ๖.๓ งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ  งานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ กีฬาเพ่ือการแขํงขัน และกีฬาเพ่ืออาชีพ งานประสานงานหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชน นอกระบบ และเด็กเรํรํอน งานส ารวจข๎อมูลสถิติเด็กและเยาวชนกีฬาและ
นันทนาการติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานบริหารงานศูนย์เยาวชนและบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนาม
กีฬา สํงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาศึกษาค๎นคว๎าทางวิชาการวิเคราะห์วิจัย  พัฒนา ประเมินผล
ปูองกัน แก๎ไขปัญหาความประพฤติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์อยํางมีมาตรฐาน งานประสานนโยบายและ
จัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลและรํวมกับหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องเพ่ือคุ๎มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 งานรณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการสํงเสริม 

 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแกํเด็กและเยาวชน งานสํงเสริมสนับสนุนและประสานงานการ
จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิต
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๖.๔  งานธุรการ   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานจัดท าค าสั่งและประกาศ งาน
พัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาล
ตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งานจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุเก็บรักษา
ใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ จ าหนํายพัสดุที่ช ารุด งานตรวจสอบพัสดุยํอยของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๖.5  งานการเงินและบัญชี มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การรวบรวม
รายละเอียดและด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ เชํน การวางฎีกาเตรียมการเบิกจํายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน 
การรวบรวมข๎อมูลตําง ในการจัดท างบประมาณ งานวิเคราะห์งบประมาณ ฐานะทางการเงินและบัญชี งาน
ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎ลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท งานตรวจสอบ
ควบคุมเก่ียวกับการเบิกจํายเงินงบประมาณ  งานพิจารณาตรวจจํายเงินเดือน  คําจ๎าง บ าเหน็จบ านาญ เงิน
ทดแทน เงินท าขวัญและเงินประเภทอ่ืนในลักษณะเดียวกัน   และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 ๖.6 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานวิชาการ งานธุรการ การเงิน งาน
อาคารสถานที ่งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 ๖.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานวิชาการ งาน
ธุรการ การเงิน งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานความสัมพันธ์กับชุมชน และงาน
อ่ืนทีเ่กี่ยวข๎อง หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

กองการศึกษา คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสนับสนุนการศึกษา และพนักงาน
จ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการศึกษา สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องงานบริหารการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษางานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานการเงินและ
บัญชี งานธุรการ งานโรงเรียนเทศบาล และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ใน
การบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงาน และ
พนักงานครูเทศบาล รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา แตํละต าแหนํงสามารถ
ปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 



 

         ๗.  กองการประปา   มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การผลิตและการจ า
หนํวยน้ าประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได๎ รายจําย การ
บัญชี              การพัสดุ การวางแผนปรับปรุงข๎อบกพรํองตํางๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน๎าที่
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง             แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  ๕  งาน คือ  

    ๗.1 งานผลิตและบริการ  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของงานผลิต งานจ าหนํายและบริการ และงาน
มาตรวัดน้ า งานวิเคราะห์น้ า งานสูบแรงสูงและสูบน้ าแรงต่ า งานกรองน้ า จํายสารเคมี ล๎างถังกรองน้ า ถัง
ตกตะกอน งานบ ารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟูา เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ตํางๆ และ
อาคารสถานที่ที่ใช๎ในกิจการประปา งานบ ารุงรักษาอํางเก็บน้ า งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของ
น้ าประปาและสถานที่ท าการประปา งานเตรียมน้ าส ารองไว๎เพ่ือการดับเพลิง งานตรวจแก๎ไขแรงดันน้ าและ
ระบายตะกอนในทํอประปา และงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๗.2 งานซ่อมบ ารุง  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานบ ารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องยนต์ เครื่อง
ไฟฟูา เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ตํางๆ และอาคารสถานที่ที่ใช๎ในกิจการประปา งานบ ารุงรักษาอํางเก็บน้ า 
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ าประปาและสถานที่ท าการประปา งานบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมทํอระบายน้ า งานตรวจรักษาทํอระบายน้ า และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๗.3 งานการเงินและบัญชี  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานจัดท างบประมาณรายจํายเฉพาะการ
ประจ าปีของกองหรือฝุายการประปา งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจํายให๎เป็นไปตามงบประมาณ งาน
ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและจํายเงินจากเงินรายได๎ของกองหรือฝุายการประปา งานรับเบิก-จํายเงิน ตรวจเงิน 
และเก็บรักษาเงินของการประปา งานจัดท าบัญชีเงินสดประจ าวัน และบัญชีแยกประเภท งานสารบรรณ 
งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานจัดท างบประมาณรายรับ – รายจํายประจ าเดือน และ
งบประมาณสิ้นปี และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๗.4 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานวางแผนการจัดเก็บรายได๎  
และการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได๎ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได๎ งาน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระคําน้ าประปา งานจัดเก็บคําน้ าประปาและคําธรรมเนียมตํางๆ และรายได๎
อ่ืน งานตรวจรับและแสดงรายการค าร๎องหรือค าขอของผู๎ใช๎น้ า คําธรรมเนยีมและรายได๎อ่ืน งานเรํงรัดหนี้สินและ
การจัดเก็บคําธรรมเนียมตํางๆเชํน การออกหมายเรียกหนังสือเชิญพบ ฯลฯ งานส ารวจตรวจสอบและ
ประเมินอัตราคําบริการตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ งานเก็บรักษา และการน าสํงเงิน งาน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บคําน้ าประปาและคําธรรมเนียม และรายได๎อ่ืน 
งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได๎ของกองการประปา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย 

       ๗.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง 
การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาลตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ งานจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ จ าหนํายพัสดุที่ช ารุด งานจัดท าสัญญา ตํออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา
จ๎าง  งานเก็บรักษาทรัพย์สินมีคําของเทศบาล งานตรวจสอบพัสดุยํอยของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง งานจัดท าทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

กองการประปา คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้งให๎
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการประปา สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่อง



 

สายปฏิบัติงานประปา งานการผลิตและบริการ งานซํอมบ ารุง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได๎ และงานพัสดุและทรัพย์สิน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

         ๘ .กองสวัสดิการสังคม  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การสํงเสริม
สวัสดิการ เด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนํน และชุมชนแออัด การจัดให๎มีการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การสํงเสริมงานประเพณีท๎องถิ่น และงานสาธารณะ การให๎ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการและสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน 
คือ 

 

 

 ๘.1  งานพัฒนาชุมชน  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมแลเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานประสานและรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแกํชุมชน 
งานจัดท าโครงการชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ให๎แกํชุมชน งานพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ งานด าเนินการพัฒนา
ชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

    ๘.2 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะห์ประชาชนผู๎ทุกข์ยาก ขาด
แคลน              ไร๎ที่พ่ึง งานสงเคราะห์ผู๎ประสบภัยพิบัติ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพลภาพ 
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานสํงเสริมและสนับสนุน
องค์การสังคมภาคเอกชน งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตํางๆ งานสํงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท งานประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  งานให๎
ค าปรึกษา แนะน าในด๎านสังคมสงเคราะห์แกํผู๎มาขอรับ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๘.3  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน๎าที่เก่ียวกับ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่
ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร๎อนตําง ๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร๎า อนาถา ไร๎ที่พ่ึง เรํรํอนจรจัด ถูก
ทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางรํางกาย สมองและปัญญา งานให๎ความชํวยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนทางด๎านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ งาน
สํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได๎แกํ  การสอดสํองดูแลและชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมํ
สมแกํวัย งานประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให๎
ค าปรึกษา แนะน าแกํเด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด๎านตํางๆ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 ๘.4  งานธุรการ   มีหน๎าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล  งานพัสดุทั่วไป เชํน จัดหา  จัดซื้อ จัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา ซํอมแซมและบ ารุงรักษา
พัสดุของเทศบาลตามระเบียบวําจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่
ได๎รับมอบหมาย 

กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและแตํงตั้ง
ให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองสวัสดิการสังคม สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงาน



 

บริหารสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และงานธุรการ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎
ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละ
ต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 
 

     ๙.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบและ
กลั่นกรองให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาลและควบคุมการตรวจสอบด๎านอ่ืนๆ 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุและ
แตํงตั้งให๎พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในหนํวยตรวจสอบภายใน สํวนใหญํจะเน๎นที่
เรื่องสายงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 
 
 

 

การก าหนดส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
ส่วนราชการ ส่วนราชการ 

รับผิดชอบหลกั สนับสนนุ 
1. การบริหารราชการให๎มี บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล สํวนราชการ 

  ประสิทธิภาพคุณภาพ     กองวิชาการและแผนงาน ทุกสํวนราชการ 

        กองคลัง ของเทศบาล 

    บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ต าบลตลาดแค 

     สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล   

        กองสวัสดิการสังคม   

        กองวิชาการและแผนงาน   

    การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง   

      การพาณิชย ์ กองการประปา   

2. การพัฒนาด๎านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   

3. การพัฒนาด๎านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา   
           

4. การพัฒนาด๎านสวัสดิการ บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม   

  สังคม 
 

เคหะและชุมชน     

      สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     

    การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา     

    การด าเนินงานอื่น งบกลาง     

5. ด๎านการเกษตรกรรม บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล   

6. การกีฬา และนันทนาการ บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   

     การศึกษา กองการศึกษา   

7. การพัฒนาด๎านทรัพยากร บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   

  และสิ่งแวดล๎อม        

8.  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน บริหารทั่วไป บริหารทั่วงานไป ส านักปลัดเทศบาล  



 

    บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

     เคหะและชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

    การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง 

      การพาณิชย ์ กองการประปา 

9. สํงเสริมศาสนาวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

     การศาสนาวัฒนธรรมและ   
      นันทนาการ     

      สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล   

10. ด๎านความมั่นคงปลอดภัย บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

  ในชีวิตและทรัพย์สิน บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล   

     การศาสนาวัฒนธรรมและ กองการศึกษา   

      นันทนาการ     
รวม 10 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 10  แผนงาน 8 กอง   

                ***โดยมีหนํวยตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลตลาดแค เป็นหนํวยงานตรวจสอบ และกลั่นกรองให๎
ความเห็น                   และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาลและควบคุมการตรวจสอบด๎านอื่นๆ 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตลาดแค  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารราชการ
ให๎มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 
 

บริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพ คุณภาพ - ปลัดเทศบาล      - รองปลัดเทศบาล 
ส านักปลัดเทศบาล      - หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไป     - เจ๎าพนักงานธุรการ 
- นักทรัพยากรบุคคล      - นักจัดการงานทะเบียนฯ 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พนักงานขับรถยนต์     - พนักงานวิทยุ 
- นักการ                    - พนักงานดับเพลิง 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  - คนงาน  
กองคลัง     - ผู๎อ านวยการกองคลัง 
- นักวิชาการเงินและบัญชี    - นักวิชาการพัสดุ    
- จพง.จัดเก็บรายได๎ – ผช.จพง.การเงินและบัญชี        
- คนงาน             – เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  
กองวิชาการและแผนงาน 
- ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  - นิติกร 
กองชําง  - ผู๎อ านวยการกองชําง 
- นายชํางโยธา    - ผช.นายชํางโยธา - คนงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  - นักวิชาการสุขาภิบาล 
- ผช.จพง.ธุรการ   - คนงานประจ ารถขยะ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  - คนงาน 
กองการประปา 



 

- ผู๎อ านวยการกองการประปา  
- นักวิชาการเงินและบัญชี - ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
- พนักงานผลิตน้ าประปา – พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
กองสวัสดิการสังคม 
- ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน     - ผช.นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

พัฒนาด๎านสาธารณสุขให๎ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
 

- ปลัดเทศบาล       - รองปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  - นักวิชาการสุขาภิบาล 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) - คนงานประจ ารถขยะ  
- คนงาน (กองสาธารณสุขฯ)  

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 

พัฒนาด๎านการศึกษา สร๎างแหลํงเรียนรู๎ให๎
นักเรียนมีความรู๎ความสามารถมีศักยภาพ
ในการแขํงขันอยูํในสังคมได๎โดยปกติสุข 

- ปลัดเทศบาล        - รองปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 
- ผอ.กองการศึกษา    - นักวิชาการศึกษา    
- ผอ.สถานศึกษา       - รอง ผอ.สถานศึกษา  
- ครู /ครู ผดด.           - ผช.ผดด/ ผดด 
- ผช.นักวิชาการศึกษา  - ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
- คนงาน (กองการศึกษา)  - ภารโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด๎าน
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- ปลัดเทศบาล           - รองปลัดเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม     - ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน       - ผช.นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด๎านเกษตรกรรม 

พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  ให๎ประชาชนมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล       - หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไป     - เจ๎าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถยนต์    - คนงาน 
กองสวัสดิการสังคม      - ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
- นักพัฒนาชุมชน      - ผช.นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การกีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการ - ปลัดเทศบาล        - รองปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  - คนงาน (กองสาธารณสุขฯ) 
กองการศึกษา        - ผอ.กองการศึกษา      
- นักวิชาการศึกษา - ผช.นักวิชาการศึกษา     
- คนงาน (กองการศึกษา)   



 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม 

พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัด 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  - นักวิชาการสุขาภิบาล 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) - คนงานประจ ารถขยะ  
- คนงาน (กองสาธารณสุขฯ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
โครงสร๎างพื้นฐาน 

พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน - ปลัดเทศบาล      - รองปลัดเทศบาล 
ส านักปลัดเทศบาล   
- หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไป     - เจ๎าพนักงานธุรการ 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พนักงานขับรถยนต์     - พนักงานวิทยุ 
- นักการ                    - พนักงานดับเพลิง 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  - คนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
โครงสร๎ าง พ้ืนฐาน 
(ต่อ) 

พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัด  (ตํอ) 

กองชําง 
- ผู๎อ านวยการกองชําง 
- นายชํางโยธา – ผช.นายชํางโยธา    - คนงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  - นักวิชาการสุขาภิบาล 
- ผช.จพง.ธุรการ   - คนงานประจ ารถขยะ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
- พนักงานขับรถยนต์  - คนงาน 
กองการประปา 
- ผู๎อ านวยการกองการประปา  
- นักวิชาการเงินและบัญชี - ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
- พนักงานผลิตน้ าประปา – พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
สํงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน - ปลัดเทศบาล      - รองปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 
- ผอ.กองการศึกษา     - นักวิชาการศึกษา    
- ผช.นักวิชาการศึกษา  - คนงาน (กองการศึกษา)   

ยุทธศาสตร์ที่ 10  
ด๎านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

เสริมสร๎างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปลัดเทศบาล      - รองปลัดเทศบาล 
ส านักปลัดเทศบาล 
- หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไป     - เจ๎าพนักงานธุรการ 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พนักงานขับรถยนต์     - พนักงานวิทยุ 
- นักการ                    - พนักงานดับเพลิง 



 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  - คนงาน  
กองการศึกษา 
- ผอ.กองการศึกษา     - นักวิชาการศึกษา    
- ผช.นักวิชาการศึกษา  - ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
- คนงาน (กองการศึกษา)   

 
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎พิจารณาภาระคํางานที่หัวหน๎าสํวนราชการ ได๎เก็บรวบรวม
ข๎อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน๎าที่งาน (Job Description) และมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํ
ละต าแหนํง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหนํงที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรใน
อนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 
 
 
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข๎อมูลดังกลําวแล๎ว ตลอดระยะเวลาที่แล๎วมาแผนอัตราก าลังที่ใช๎คือ                        
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 พบวํา เทศบาลต าบลตลาดแค มีภารกิจ
ด๎านตํางๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะด๎านการจัดเก็บและพัฒนารายได๎ การจัดซื้อจัดจ๎าง การออกแบบประมาณ
ราคางานกํอสร๎าง และด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต๎นคณะกรรมการได๎รํวมกันพิจารณา
ปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่วํางเพ่ือเป็นการควบคุมภาระคําใช๎จํายแล๎ว แตํก็ยังไมํสามารถตอบสนองภารกิจและ
งานที่เพ่ิมข้ึนได๎ เนื่องด๎วยเหตุผลดังนี้ 
 

อัตราก าลังที่ว่างของเทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ล าดับ สํวนราชการ ต าแหนํง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหนํงวําง 

1 นักบริหารงาน
ท๎องถิ่น 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น

ระดับกลาง) 

1 ต าแหนํงรายงาน 
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นยุบเลิกไมํได๎ 

2 ส านักปลัดเทศบาล นักทรัพยากรบุคคล 
(ปก./ชก.) 

1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 
ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 

3 เจ๎าพนักงานธุรการ 
(ปง./ชง.) 

1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 
ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 

4 กองคลัง เจ๎าพนักงานจัดเก็บ
รายได๎  

(ปง./ชง.) 

 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 
ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 

5 เจ๎าพนักงานการเงิน
และบัญชี (ปก./ชก.) 

1 ยุบเลิกต าแหนํงพนักงานเทศบาล และก าหนด
ต าแหนํงพนักงานจ๎างตามภารกิจเพ่ิม ต าแหนํง 
ผช. จพง.การเงินและบัญชี เนื่องจากภารกิจงาน            

มีอยูํและควบคุมภาระคําใช๎จํายฯ 
6 คนงาน 1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 



 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
7 กองชําง คนงาน 1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
8 กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 

(ปก./ชก.) 
1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
9  ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา 

 
1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
10 คร ู

 
2 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
11 ครูผู๎ดูแลเด็ก 

 
2 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
12 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล๎อม 
นักวิชาการสาธารณสุข 

(ปก./ชก.) 
1 คงต าแหนํงไว๎คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยูํ 

ไมํสามารถปรับเกลี่ยต าแหนํงได๎ 
 

อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่ง
จากคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 

ล าดับ สํวนราชการ ต าแหนํง จ านวน ปีที่
ต๎องการ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

1 กองคลัง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

1 2564 ปัจจุบันกองคลั ง  เทศบาลต าบลตลาดแค                   
มีภารกิจเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีต๎องปฏิบัติ 
การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี 
การจัดท างบการเงิน การควบคุมการเบิกจําย 
แล ะ อ่ื นๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง  ป ร ะกอบกั บ ต๎ อ ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น             
e-laas  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญ ซึ่ งการด าเนิน
ภารกิจดังกลําวนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค มี
อั ต ร า ก า ลั ง  พนั ก ง าน เท ศ บา ลต า แห นํ ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จ านวน 1
อัตรา และเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.
ชง.) จ านวน 1 อัตรา แตํได๎ขออนุมัติยุบเลิก 
ต าแหนํงเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 
และขออนุมัติ ก าหนดต าแหนํ ง  ผู๎ ชํ ว ย เจ๎ า
พนักงานการเงินและบัญชี เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่
ดังกลําว และเป็นการควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น ประกอบ
กั บ ร า ย ไ ด๎ ที่ มี จ า น ว น ที่ ล ด ล ง  ดั ง นั้ น               
จึงต๎องก าหนดให๎มีพนักงานจ๎างตามภารกิจ              
(ผู๎มีคุณวุฒิ) ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงิน



 

และบัญชี เพ่ือตอบสนองภารกิจดังกลําว 
2 กองคลัง เจ๎าหน๎าที่ทะเบียน

ทรัพย์สิน 
(พนักงานจ๎าง

ทั่วไป) 

1 2564 ปัจจุบันกองคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี และการให๎บริการภาษีนอกที่ตั้ง ประกอบ
กับต๎องด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจพ้ืนที่ภาษี
ในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหมํ ซึ่งเป็นภารกิจ
ส าคัญ ซึ่งการด าเนินภารกิจดังกลําวนั้น เทศบาล
ต าบลตลาดแค มีพ้ืนที่ขนาดกว๎าง มี 10 ชุมชน 
หมูํบ๎าน 6 หมูํบ๎าน ประกอบกับมีอัตราก าลัง 
พนักงานเทศบาลต าแหนํง เจ๎าพนักงานจัดเก็บ
รายได๎ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อัตรา แล๎ว ดังนั้น               
จึ ง ต๎ อ ง ก า ห น ด ใ ห๎ มี พ นั ก ง า น จ๎ า ง ทั่ ว ไ ป              
ต าแหนํง เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานดังกลําว 

ล าดับ สํวนราชการ ต าแหนํง จ านวน ปีที่
ต๎องการ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

3 กองชําง ผู๎ชํวยนายชําง
โยธา 

 

1 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค มีพนักงานเทศบาล 
ต าแหนํ งนายชํางโยธา (ปง ./ชง. )  จ านวน                
1 อัตรา แตํ เนื่องด๎วยภารกิจงาน ด๎านชําง                
ออกออกแบบ ประมาณราคางานกํอสร๎าง               
ของเทศบาลต าบลตลาดแคมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
มี ค ว า ม ต๎ อ ง ก า ร อั ต ร า ก า ลั ง  ที่ มี ค ว า ม รู๎
ความสามารถ และทักษะในสายอาชีพเฉพาะ 
อัตราก าลั งที่ มี อยูํ จึ ง ไมํ เ พี ย งพอตํ อความ
รับผิดชอบในงานและภารกิจงาน จึงขอก าหนด
ต าแหนํง พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎มีคุณวุฒิ) 
ต าแหนํง ผู๎ชํวยนายชํางโยธา จ านวน 1 ต าแหนํง 
1 อัตรา เพ่ือตอบสนองภารกิจที่เพ่ิมข้ึนดังกลําว 

4. กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

พนักงานขับ
รถยนต์ 

1 2564 ปัจจุบัน เทศบาลต าบลตลาดแค ภารกิจด๎านการ
รักษาความสะอาด โดยมีรถบรรทุกขยะ จ านวน 
2 คัน แตํมีต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกล 
จ านวน 1 อัตรา ซึ่งไมํเพียงพอตํอการด าเนิน
ภารกิจด๎านการขับขี่รถเก็บขนขยะ จึงมีความ
ต๎องการอัตราก าลัง ที่มีความรู๎ และทักษะในการ
ขับขี่รถยนต์เพ่ือรับผิดชอบในงานและภารกิจ     
จึงขอก าหนดต าแหนํง พนักงานงานจ๎างทั่วไป 
ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา                  
เพ่ือตอบสนองภารกิจที่เพ่ิมข้ึนดังกลําว 

 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 



 

 เทศบาลต าบลตลาดแค  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงปีเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 

0 0

1 1

00 0 0 0 00 0 0 0 0
0

1

2

2564 0 0 1 1 0

2565 0 0 0 0 0

2566 0 0 0 0 0

พนักงานเทศบาล พนักงานครฯู ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งทัว่ไป

 
จากแผนภูมิ พบวําการเกษียณอายุราชการของบุคลากรในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 จ านวน 2 คน  เป็นประเภทลูกจ๎างประจ า ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ 
สังกัด งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล จะเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพนักงาน
จ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค มี
แนวทางในการรองรับกรณีต าแหนํงที่เกษียณอายุราชการของลูกจ๎างประจ า และครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ ทั้ง 2 ต าแหนํง 2 อัตรา ดังกลําว 2 แนวทาง 

1. ลูกจ๎างประจ า ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ การด าเนินการเมื่อต าแหนํงวํางเกิดขึ้นแล๎ว 
เทศบาลต าบลตลาดแคจะยุบเลิกต าแหนํง และขออนุมัติก าหนดต าแหนํงเพ่ิม เป็นพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง
พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา ทดแทนอัตราก าลังดังกลําว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. พนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทศบาลต าบล
ตลาดแค จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแตํงตั้งเป็นพนักงานจ๎างของเทศบาลแทนต าแหนํงที่วําง 
เพ่ือรองรับภารกิจงานให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่อง ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
สังกัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน๎าที่แทนต าแหนํง
ที่วํางดังกลําวไปพลางกํอน และจะเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง พนักงานขับ
รถยนต์ สังกัด งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา แทนต าแหนํงลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อเทศบาลต าบลตลาดแค โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 - 2566 ได๎พิจารณาในโอกาสตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือเปูนการควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลไมํให๎เกินร๎อยละ 40   

 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค ใช๎การวางกรอบอัตราก าลังให๎
สอดคล๎องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให๎สอดรับกับแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหมํ ที่เน๎นความยืดหยุํน แก๎ไขงําย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว 



 

และมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได๎ก าหนดให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีด๎วย ในการ
ก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน๎นใช๎อัตราก าลังแตํละประเภทอยํางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให๎
พิจารณากรอบให๎สอดคล๎องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน๎นการใช๎
ความรู๎ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตํอเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน๎าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหนํง แตํละประเภทของพนักงานเทศบาลไว๎ ดังนี้ 

- สายงานบริหารท๎องถิ่น  ได๎แกํ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 
- สายงานอ านวยการท๎องถิ่น  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนราชการ  ผู๎อ านวยการ

กอง หัวหน๎าฝุาย... 
- สายงานวิชาการ  ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นมีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี 

 พนักงานครูเทศบาล : สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และบริหารกิจการของสถานศึกษาใน
ด๎านวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ธุรการ การเงินและพัสดุ ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ก าหนดต าแหนํงพนักงานครเูทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษาไว๎ ดังนี้ 

   - ผู๎อ านวยการสถานศึกษา    
   - รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา   
   ชื่อวิทยฐานะ 

- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ ช านาญการ   
  - ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ ช านาญการพิเศษ     

- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ เชี่ยวชาญ 
- ผู๎อ านวยการ/รองผู๎อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ     

 พนักงานครูเทศบาล : สายงานการสอน ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
ลักษณะงานทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ การเรียนรู๎ การสํงเสริมการเรียนรู๎ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู๎เรียน การอบรมบํมนิสัยให๎ผู๎เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การปฏิบัติงานทางด๎านวิชาการของสถานศึกษา การประสานความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือรํวมพัฒนาผู๎เรียน การบริการสังคมด๎านวิชาการ 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ก าหนดต าแหนํงพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนไว๎ ดังนี้ 

  - ครูผู๎ดูแลเด็ก     
  - หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ครูผู๎ชํวย 
- คร ู

  ชื่อวิทยฐานะ 
- ครูช านาญการ     
- ครูช านาญการพิเศษ    
- ครูเชี่ยวชาญ 
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 



 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการ
จ๎างลูกจ๎างประจ าตํอเนื่องจนกวําจะเกษียณอายุราชการ โดยไมํมีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหมํ หรือก าหนด
ต าแหนํงเพ่ิมจากที่มีอยูํเดิมและให๎ยุบเลิกต าแหนํง หากต าแหนํงที่มีอยูํเดิมเป็นต าแหนํงวํ าง มีคนลาออก 
หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุํม  ดังนี้  

- กลุํมงานบริการพื้นฐาน  
- กลุํมงานสนับสนุน 
- กลุํมงานชําง 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่แนํนอนตามโครงการหรือภารกิจใน ระยะสั้น  
หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ๎างจะมี 3 ประเภทแตํ เทศบาลต าบลตลาดแคเป็นเทศบาลสามัญ ด๎วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอยําง จึงก าหนดจ๎างพนักงานจ๎าง เพียง  2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ๎างทั่วไป 
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ  

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 แตํละสํวน
ราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค ใช๎การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ทั้งนี้เพ่ือให๎ทราบวําเทศบาลต าบลตลาดแค มี
อ านาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไปด าเนินการแก๎ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางไร 
โดยสามารถก าหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น 7 ด๎าน ซึ่งภารกิจดังกลําวถูกก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวน



 

ท๎องถิ่น พ.ศ.2542 อีกท้ังเทศบาลต าบลตลาดแค ได๎วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยูํ เพ่ือน ามาใช๎ในการก าหนดสํวน
ราชการรองรับ และให๎สอดคล๎องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนเป็นหลัก 
ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
       (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร                     
      (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  
      (มาตรา 68 (2)) 
1.4 ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข๎องการ
การซํอม การสร๎าง การบ ารุงรักษา ไฟฟูา 
ประปา สาธารณูปโภค สํวนใหญํ ดังนั้น การ
ก าหนดสํวนราชการรองรับภารกิจในด๎านนี้ 
คือ กองช่าง และกองการประปา  

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผํอนหยํอนใจ

และสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํ

อาศัย (มาตรา 16(2)) 
2.6 การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้ งด๎วย
สุขภาพพลานามัย และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้น การก าหนดสํวนราชการรองรับ
ภ า ร กิ จ ใ น ด๎ า น  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประสานงานใน 2 สํวนราชการ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม และส านักปลัดเทศบาล โดยในส่วน
ของส านักปลัดเทศบาล อยูํในงานรักษา
ความสงบเรียบร๎อยและม่ันคง 
 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ๎มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผํนดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให๎มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ

ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย ด๎านนี้เป็นการให๎
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยทางด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานด๎วย ดังนั้น การก าหนดสํวน
ราชการรองรับภารกิจเป็นการประสานงาน
การปฏิบัติระหวําง 2 สํวนราชการ คือ กอง
ช่าง ส านักปลัดเทศบาล ในงานป้องกันและ



 

บ๎านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

บรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและม่ันคง  

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ
การท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์                

(มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร                

(มาตรา 68(7)) 
4.4 ให๎มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การทํองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การสํงเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
 

ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน                      
พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว ภารกิจใน
ด๎ านนี้ เ กี่ ยวข๎องกับการมีสํ วนรํ วม ของ
ประชาชนในการสํงเสริมอาชีพและความ
เป็นอยูํของประชาชน ดังนั้นการก าหนดสํวน
ราชการรองรับด๎านนี้  มีการประสานการ
ปฏิบัติ งานระหวําง  4 สํวนราชการ คือ                 
กอ งค ลั ง  ก อ ง วิช ากา ร และแผนงา น                 
กองสวัสดิการสังคม และส านักปลัดเทศบาล 
ใ น ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
5.1 คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม(มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 

รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด๎านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม ภารกิจในด๎านนี้ เกี่ยวข๎องกับ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
สํงเสริมสภาพแวดล๎อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดสํวนราชการรองรับด๎านนี้ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี

งามของท๎องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภารกิจใน
ด๎านนี้ เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการก าหนด
สํวนราชการรองรับด๎านนี้ คือ กองการศึกษา 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนใน
การพัฒนาท๎องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให๎ตามความจ าเป็นและสมควร 

ด๎านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของสํวนราชการและองค์กร
ปกครองสํ วนท๎องถิ่ น   ภารกิจในด๎ านนี้
เกี่ยวข๎องกับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนั้นการ
ก าหนดสํวนราชการรองรับด๎านนี้ คือ ส่วน
ราชการทุกกอง ในเทศบาลต าบลตลาดแค 



 

(มาตรา 67(9)) 
7.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  

(มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าที่ของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร๎างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมตํอ

ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

(ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการ
และแผนงาน กองการศึกษา กองการประปา 
และกองสวัสดิการสังคม) 

 
ภารกิจทั้ง 7 ด๎าน ตามที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจเทศบาล สามารถจะแก๎ไขปัญหาของ

เทศบาลต าบลตลาดแคได๎เป็นอยํางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต๎องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด๎วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลตลาดแค จะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลต าบลตลาดแคจะด าเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก/ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 

3. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

4. ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

5. ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
7. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. กองชําง และกองการประปา 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม                    

กองสวัสดิการสังคม และ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3. ส านักปลัดเทศบาล กองชําง และ                 
กองวิชาการและแผนงาน (งานนิติการ) 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

5. ทุกสํวนราชการ 
6. กองการศึกษา 
7. ส านักปลัดเทศบาล  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํม

อาชีพ 
3. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 
4. ด๎านการวางแผน  การสํงเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา  
2. กองสวัสดิการสังคม 

 
3. ส านักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการ

สังคม 
 



 

4. กองคลัง และกองวิชาการและแผนงาน 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนา โดยเทคนิค SWOT 
Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลการพัฒนาอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ประชาชน ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับในการพัฒนาท๎องถิ่น 
2. ประชาชน หนํวยงานทั้งภาครัฐเอกชน กลุํมมวลชนจัดตั้งให๎การสนับสนุน สํงเสริม 

ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน อีกท้ังยังให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา 
3. มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุของเทศบาลต าบลตลาดแค 1 

แหํง 
4. มีตลาดสดของเทศบาล 1 แหํง และตลาดไนท์ 1 แหํง 
5. มีเส๎นทางสัญจรไปมาด๎วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 
6. มีเส๎นทางคมนาคมที่เชื่อมตํอระหวํางอ าเภอ และจังหวัดใกล๎เคียงได๎อยํางสะดวก  การ

เดินทางสัญจรมีความสะดวกเนื่องจากมีรถโดยสารประจ าทางผํานเทศบาล 
7. มีโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 1 แหํง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 1 

แหํง 
8. แหลํงเก็บน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ได๎แกํ หนองสะแก และล าธาร

ปราสาท 
 
9. มีระบบประปาของเทศบาล  ท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
10. มีหนํวยงานรัฐ อยูํในเขตเทศบาล คือ แขวงการทางโนนสูง 
11. ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม 
12. มีด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
13. ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
14. มีเสียงไร๎สายของเทศบาลประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร  6 

จุด 
15. มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและปัญหาความเดือดร๎อนของ

ประชาชน 
16. มีร๎านค๎าชุมชนของเทศบาลต าบลตลาดแค ตั้งอยูํติดถนนมิตรภาพ ทางหลวง

หมายเลข 2  
17. เทศบาลต าบลตลาดแคเป็นเทศบาลสามัญ การก าหนดต าแหนํงตามกรอบอัตราก าลัง

มีความพร๎อมในด๎านบุคลากรทางการศึกษา การให๎บริการ งบประมาณพอสมควร 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 



 

1. เทศบาลต าบลตลาดแคขาดงบประมาณในด๎านงบลงทุนที่จะด าเนินการในโครงการด๎าน
โครงสร๎างพ้ืนฐานขนาดใหญํ และระบบบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีความจ าเป็นต๎องงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก 

2. สังคมผู๎สูงอายุ มีจ านวนผู๎สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  
3. คนในวัยท างาน อพยพไปหางานท าในเมือง 
4. ขาดแหลํงกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ 
5. ปัญหาการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล๎อม จากปริมาณขยะ และน้ า

เสียที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเมือง และโรงานอุตสาหกรรมในเขตติดตํอกับเทศบาลต าบลตลาดแค 
6. ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เพียงอยํางเดียว ท าให๎ขาดรายได๎ 
7. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
8. บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค บางสํวนยังขาดความรู๎ในระบบการบริหารจัดการ

ที่มีความทันสมัย และใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันได๎ไมํเต็มที่ 
       9. บุคลากรที่มีอยูํยังต๎องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือมุํงสูํความเป็นมือ
อาชีพ ทั้งนี้ต๎องมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการหลายอยํางเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

10. กลุํมมวลชนบางกลุํมยังขาดความเข๎มแข็งในการท ากิจกรรมตําง ๆ คือท ากิจกรรมไมํ 
ตํอเนื่อง และเริ่มเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ เชํน อปพร. เป็นต๎น 
  11. พื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแค มีแรํธาตุจ าพวกเกลือหินจ านวนมาก จึงมีปัญหาเรื่องดิน
เค็ม 
  12. การพังทลายของตลิ่งจากน้ ากัดเซาะ 
  13. อัตราของจ านวนผู๎สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
  14. ภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังขาดสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพไว๎ส าหรับให๎
ประชาชนออกก าลังกายและพักผํอนหยํอนใจ 

 

โอกาส  (Opportunities : O) 
1. นโยบายด๎านการบริหารราชการแผํนดิน โดยกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท๎องถิ่นได๎เอง สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม
ในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท๎องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงการพ้ืนฐานสารสนเทศในท๎องถิ่น ให๎ทั่วถึง และเทําเทียมกันทั่วประเทศ  
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร๎อมให๎เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 
 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาค
สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

3.  นโยบายของรัฐบาล ให๎การสํงเสริมการแก๎ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด๎านเพ่ือสํงเสริมการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผน



 

แมํบทชุมชน            มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย นโยบายด๎านเศรษฐกิจที่มุํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
และกระตุ๎นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เชํน การเพ่ิมรายได๎รายวัน, มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุน, ปรับลดภาษี
เงินได๎นิติบุคคล เป็นต๎น  

4.  ปัจจุบันสังคมมีกระแสของการตื่นตัวเรื่องปัญหาโลกร๎อนและการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมสูงขึ้น 

5. เขตพ้ืนที่ต าบลตลาดแคมีเส๎นทางการคมนาคม สัญจรเชื่อมตํอกับพ้ืนที่อ่ืนได๎อยําง
สะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

6. มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
7. รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
8. ผู๎บริหารมีนโยบายสํงเสริมความก๎าวหน๎าของบุคคลากร 
9. ในสังคมอนาคตจะเน๎นเทคโนโลยีสารสนเทศท าให๎เกิดชํองทางการประชาสัมพันธ์

ได๎มากขึ้น 
          10. ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับข๎อมูล

ขําวสาร 
          11. ประชาชนสามารถรวมกลุํมเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบกลุํม

อาชีพ 
          12. มีภูมิประเทศที่มีล าธารปราสาทไหลผํานและมีความเป็นมาที่สามารถสืบค๎นได๎  เชํน 
วัดตลาด 

แคที่มีความเป็นมาเป็นร๎อยปี ล าธารปราสาทที่เดิมเป็นเส๎นทางในการคมนาค๎าขนสํง และเป็นตลาดอัน
เกําแกํชื่อตลาดแควเป็นต๎น สามารถน ามาพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ 
  13. ได๎รับการสนับสนุนด๎านบุคลากรและงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาในการพัฒนาเทศบาล อยํางตํอเนื่อง 
   

อุปสรรค  (Threat : T) 
1. ปัจจุบันเทศบาลต าบลตลาดแค เป็นเทศบาลสามัญ มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน๎าที่ตํางๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายตามภารกิจถําย
โอนฯ ตามนโยบายท๎องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  

2. งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
3. กฎระเบียบ ข๎อบังคับบางประการไมํเอ้ือตํอการพัฒนา เชํน กฎกระทรวงก าหนดบริเวณ

ห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องถิ่น 
4. การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหมํ ท า

ให๎เกิดผลกระทบในทุกด๎าน เชํน สังคม เศรษฐกิจ รายได๎ การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ  
5. การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให๎การปฏิบัติ เกิดความ

ลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
6. การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎ ต๎อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก  
 
 
7. การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชาชนให๎ระดับความต๎องการด๎านบริการ

สาธารณะสูงขึ้น ท าให๎ไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางครอบคลุมและทั่วถึง  



 

8. มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากปัจจัยความไมํแนํนอนหลายประการ เชํน ระบบเศรษฐกิจ
โลก ความผันผวนของราคาน้ ามัน ราคาทองค า การแข็งคําของเงินบาทที่สํงผลกระทบตํอความสามารถในการ
แขํงขันของสินค๎าสํงออก เป็นต๎น อาจจะสํงผลกระทบโดยตรงตํออ านาจการซื้อที่อยูํอาศัยและการตัดสินใจซื้อที่
อยูํของผู๎บริโภค 

9. ปัญหาของภัยธรรมชาติ น้ าทํวม ภัยแล๎ง 
          10. สังคมเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทมากข้ึน ท าให๎เกิดปัญหาในการสื่อสารระหวํางบุคคล

เพ่ิมขึน้ 
11. กฎหมายระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
12. การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให๎การปฏิบัติงานเกิดความ

ลําช๎า 
ไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 

 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน               
(โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O) 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 
ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 
2. ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีเส๎นทางการคมนาคมที่
สะดวกและเชื่อมตํอกับเส๎นทางสายหลัก 
3. เส๎นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค มี
ขนาดพ้ืนที่น๎อยท าให๎การปรับปรุงการใช๎งบประมาณใน
การด าเนินการกํอสร๎างเป็นไปอยํางทั่วถึงทุกชุมชน 
4. จ านวนประชากรผู๎ใช๎น้ าในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
มีปริมาณน๎อย ท าให๎การบริหารจัดการน้ าภายในชุมชน
ได๎รับการดูแลอยํางท่ัวถึง 
5. สภาพพ้ืนที่การปกครอง มีพ้ืนที่ตั้งอยูํใกล๎เขตชุมชน
เมือง และการคมนาคมทางบกสะดวก  
6. สถานที่ราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
อ าเภอ อยูํไมํหํางกัน การติดตํอประสานงานจึงเป็นไปด๎วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
7. พื้นที่ตั้งมีสภาพเป็นเส๎นทางผํานไปยังอ าเภอ จังหวัดใน
ภาคอีสาน ซึ่งมีผลตํอการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาล 
8. ระบบการประปาของเทศบาลต าบลตลาดแค มีกิจการ
ประปาเป็นของเทศบาลเอง จึงสามารถให๎บริการได๎
ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 100 และมีระบบ
น้ าประปาใช๎ได๎ตลอดทั้งป ี

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. งบประมาณในการจัดสรรมาพัฒนาไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน เนื่องจากเทศบาลต าบลตลาดแค
งบประมาณอยํางจ ากัด 
2. การลงทุนกํอสร๎างในบางประเภทท าได๎ยาก เนื่องจากติดขัด
ในข๎อบังคับหรือระเบียบกฎหมาย ซึ่งไมํสอดคล๎องกับอัตราการ
ขยายตัวของเมืองอยํางรวดเร็ว 
3. การใช๎เครื่องมือ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานยังไมํ
เพียงพอ ตํอความต๎องการของชุมชน 
4. ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของเทศบาลต าบล
ตลาดแค มีแหลํงกักเก็บน้ าส ารองไมํเพียงพอท าให๎ประสบ
ปัญหาภัยแล๎ง และท าให๎ไมํสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได๎ ท าให๎เกิดปัญหาการแยํงน้ าใช๎ในพื้นที่ใกล๎เคียง 
5. ขาดแคลนทรัพยากร บุคคลในความช านาญด๎านเทคนิค การ
กํอสร๎าง การวางผังเมืองรวม และการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่
ดี 
6. การปฏิบัติงานไมํเป็นไปอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากอัตราก าลัง 
มีการเปลี่ยนแปลงและมีการโอนย๎ายบํอยครั้ง 
7. ชุมชนขาดผู๎น าที่มีความรู๎ ผู๎ประสบการณ์  ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 
8. ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของเทศบาลต าบล
ตลาดแค มีล าธารปราสาทไหลผํานใกล๎กับบ๎านเรือนประชาชน
ท าให๎ประสบปัญหาน้ าทํวมในฤดูน้ าหลาก หรือฤดูฝน 
9. การบริหารสาธารณะไมํสามารถรองรับได๎ทันตํอการ
ขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว 



 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
(โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O) 

 
1. มีโอกาสพัฒนาการสร๎างสังคมเป็นเมืองนําอยูํ เป็น แหลํงที่
อยูํอาศัย ที่มีความสงบรํมรื่น 
2. เทศบาลต าบลตลาดแค เป็นชุมชนที่อยูํใกล๎อ าเภอ                
พิมาย ซ่ึงเป็นเส๎นทางผํานสูํแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของ
อ าเภอพิมาย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข๎มแข็ง และรัก 
สามัคคีกันในชุมชน 
4. ทุกชุมชนมีสํวนรํวมในการรักษาสิ่งแวดล๎อม 
5. เทศบาลต าบลตลาดแค มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ สร๎างจิตส านึกและ สร๎างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศาสนา และวัฒนธรรมแกํประชาชนและเยาวชน 
6. เทศบาลต าบลตลาดแค มีการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
สํงเสริมและสนับสนุนสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและเพ่ิม
รายได๎ให๎กับประชาชนในเขตเทศบาล 
7. เทศบาลต าบลตลาดแคมีการจัดระบบบริการด๎าน
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อมที่ดีในชุมชน 
8. มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลตลาดแคที่
ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานด๎านสาธารณสุข ท าให๎มีการ
พัฒนาสํงเสริมด๎านสาธารณสุขอยํางตํอเนื่องและครอบคลุมทุก
หมูํบ๎าน 
9. มีแกนน าชุมชนครบทุกชุมชน และมีระเบียบ กฎหมาย 
ข๎อบังคับด๎านสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการน ามาปฏิบัติงาน 
10. มีการบริการด๎านการแพทย์ฉุกเฉินของ รพ.สต.ตลาดแค 
บริการกู๎ภัยเอกชน และบริการแพทย์แผนไทยให๎กับประชาชน
ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
11. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน ที่ได๎รับการเป็นผู๎
ชํวยเหลือในการด าเนินงานในชุมชน 
12. การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู๎สูงอายุ มีการเรียนรู๎
ตลอดเวลา เป็นโอกาสท าให๎เกิดเป็นสังคมแหํงเรียนรู๎ ซึ่งมี
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู๎บริหารเทศบาลเกี่ยวกับ
ผู๎สูงอายุที่ชัดเจนในพระราชบัญญัติ กฎหมาย เกี่ยวกับผู๎สูงอายุ
เพ่ิมเติมและเอ้ือตํอการการบริหารงานและนโยบายขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
13. เทศบาลต าบลตลาดแคมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

 
1. การจัดท าฐานข๎อมูลประชากรด๎านสุขภาพยังไมํ
ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
2. การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไมํ
เป็นรูปธรรม และเกิดความลําช๎า เนื่องจากประชาชน
ยังไมํให๎ความส าคัญกับสํวนราชการเทําที่ควร 
3. งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด จึงท าให๎ไมํสามารถ
น ามาจัดซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหมํในชุมชน ได๎ 
4. เป็นพื้นทีมี่โอกาสเสี่ยงตํอการแพรํระบาดของยา
เสพติดสํงผลให๎เยาวชนในชุมชนเกิดปญัหาสังคม 
5. ประชาชนให๎ความส าคัญด๎านสุขภาพอนามัยใน
ระดับต่ า 
6. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปูองกันและ
บรรเทาโรคติดตํอไมํเพียงพอ 
7. การแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและการสาธารณสุข เป็น
งานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายภาคสํวนที่ต๎อง
ประสานงานกัน จึงท าให๎เกิดความลําช๎า และไมํทันตํอ
เหตุการณ์ 
8. ข๎อจ ากัดด๎านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องและแนว
ทางการด าเนินการ โครงการตําง ๆ ซึ่งเป็นผลท าให๎
การด าเนินงานลําช๎า 
9. จ านวนผู๎สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน/ท าให๎มีการ
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
 

 



 

 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  (โดยเทคนิค SWOT) 
จุดแข็ง (Streangth:S)/ 

โอกาส (Opportunites:O) 
1. ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะที่ดี ท าให๎เกิดการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
2.มกีารสอดสํอง ดูแล รักษาความสงบเรียบร๎อย การ
สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. มีบุคลากรด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
พร๎อมกับ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการดับเพลิงเพ่ือปูองกัน
เหตุระงับอัคคีภัย และชุมชนทุกชุมชนมีจิตอาสาภัยพิบัติ  
4. มีการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ตลอด 24 
ชั่วโมง   
5. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร 
การวางผังเมือง เพื่อบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
6. หนํวยงานภาครัฐได๎จัดให๎ชุมชนมีการการสํงเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
7. เทศบาลต าบลตลาดแค มีนโยบายในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การจัด
ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน 
8. เทศบาลต าบลตลาดแคได๎จัดท า พ.ร.บ.ควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชน 
9. เทศบาลต าบลตลาดแคได๎จัดท าพระราชบัญญัติการ
ควบคุมตลาดเพ่ือใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชน 
10. ชุมชนมีการฝึกอบรมราษฎรในหมูํบ๎านให๎มีความรู๎  
ปลูกจิตส านึกให๎ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์  
11. ชุมชนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท๎องถนน ฯลฯ 
12. มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารให๎กับชุมชนได๎รับ
ทราบขําวสารทุกชุมชน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. พื้นทีใ่นเขตเทศบาลต าบลตลาดแค และเป็นเส๎นทางผําน
ในการคมนาคมท าให๎มีการจราจรบนท๎องถนนเป็นจ านวน
มาก จึงกํอให๎เกิดมลพิษ อากาศเสีย ซึ่งเทศบาลไมํสามารถ
เข๎าไปควบคุมได๎  
๒. งบประมาณของท๎องถิ่นยังไมํเพียงพอ ที่จะเข๎ามาใช๎ใน
การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม  
๓.ประชาชนมีการบุกรุกที่สาธารณะ ท าให๎เกิดปัญหาใน
ชุมชนและปัจจุบันยังไมํมีมาตราการเด็ดขาดในการปูองกัน
แก๎ไข 
4. ประชาชนในชุมชน ขาดความรู๎ในระเบียบกฎหมายใหมํ  
ท าให๎ขาดความรู๎ในหลักปฏิบัติ 
5. ประชาชนในชุมชนสํวนใหญํอยูํในวัยท างาน ในการ
ประสานงาน การด าเนินการตําง  ๆ ไมํเป็นไปอยํางทั่วถึง 
เนื่องจากในชํวงเวลาปฏิบัติงานของสํวนราชการนั้น ในวัย
ท างานได๎ออกไปท างานนอกบ๎าน ท าให๎มีแตํผู๎สูงอายุอาศัย
อยูํกับบ๎าน 
 
 

 
 
 
 



 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  (โดยเทคนิค SWOT) 

 
จุดแข็ง (Streangth:S)/ 

โอกาส (Opportunites:O) 
1. พ้ืนที่เป็นส๎นทางผํานไปยังแหลํงทํองเที่ยวเชิง ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
2. แรงงานมีอัธยาศัยไมตรีเหมาะกับงานด๎านบริการ 
3. พื้นที่เป็นเส๎นทางผํานแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดนครราชสีมา 
4. มีสินค๎าเกษตรกรรมและสินค๎าหัตถกรรมที่มีคุณภาพ 
5. พื้นที่มีลักษณะเป็นจังหวัดขนาดใหญํ สํงผลให๎ธุรกิจค๎า
ปลีกมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
6. การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องของ
ภาคอุตสาหกรรมสํงผลให๎เกิดการจ๎างงานเพ่ิมมากขึ้นด๎วย 
7. มีทรัพยากรที่มีคุณภาพหลากหลาย 
8. ชุมชนมีโอกาสเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและผู๎สูงอายุ  
9. ชุมชนสามารถขยายตลาดและฐานการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมการสํงออกไปยังภาคตําง ๆ 
ได๎สะดวก 
10. เทศบาลต าบลตลาดแคมีร๎านค๎าชุมชนของเทศบาล 
เพ่ือเพ่ิมแหลํงผลิตและจ าหนํายสินค๎าชุมชน 

 
 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. แรงงานภาคเกษตรขาดการพัฒนาอยํางครบวงจร 
2. ชุมชนขาดการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวํางเขตเมือง
กับเขตชนบท 
3. วิสาหกิจชุมชน และ SME ยังไมํเข๎มแข็งมากเพียง
พอที่จะแขํงขันในตลาดเสรี 
4. คํานิยมแรงงานในท๎องถิ่นชอบหยุดตามประเพณี 
ท าให๎ขาดความทุํมเทในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี และขาด
ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารที่ครบวงจร 
6. ระบบการกระจายสินค๎า และการขนสํงยังไมํมี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอท าให๎ต๎นทุนการผลิตสูง 
และความสามารถในการแขํงขันลดลง 
7. ผู๎ประกอบการบางสํวนขาดจิตส านึกในการท า
การค๎า มีการลอกเลียนแบบสินค๎าและการขายตัด
ราคา ซึ่งสํงผลตํอราคาในตลาด 
8. รัฐบาลมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณที่จะพัฒนาด๎าน
ความจ าเป็นส าหรับพ้ืนที่หํางไกลชนบท 
9. ชุมชนขาดแรงงานที่มีความรู๎ ความสามารถในการ
พัฒนาสินค๎า 
10. ขาดความแนํนอนของสินค๎าภาคเกษตร และ
มาตรฐานสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรม 
11. ผู๎ประกอบการยังขาดองค์ความรู๎ในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหมํ ท าให๎ขาดความ
ได๎เปรียบในการแขํงขัน 
12. เกษตรกรขาดพ้ืนที่ท ากินและไมํสามารถเข๎าถึง
แหลํงเงินทุนได ๎
13. ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวท๎าให๎ประชาชนไมํมีเงิน
จับจํายใช๎สอย ธนาคารไมํปลํอยสินเชื่อ 
14. ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สํงผล
กระทบตํอเศรษฐกิจ 
 

 
 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยเทคนิค SWOT) 



 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O) 

1.มีการพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสามารถท าได๎ทุกระดับอายุ 
2. มีการใช๎มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การ
จัดตั้งกลุํม ชุมชน ชมรม เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการให๎
ความรํวมมือทั้งด๎านพลังกาย พลังใน พลังความคิด 
ด๎วยจิตส านึกในความมีคุณคําของสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรที่มีตํอตัวเรา 
3. ประชาชนมีความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมใน การ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรในชุมชน  
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรในชุมชน 
5. มีหนํวยงานภาครัฐให๎การติดตามดูแลให๎ ค าแนะน า
และให๎ทุนสนับสนุน  
6. รัฐธรรมนูญก าหนดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม  
7. ทรัพยากรมนุษย์มีความพร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนา 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. ขาดผู๎น าท าให๎ขาดความตํอเนื่องของแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรยังไมํมีแผนการดูแลในระยะยาว 
3. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม 
4. ชุมชนยังขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนและจิต
สาธารณะ 
5. ชุมชนยังมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เชื่องช๎า 
6. การเมืองไมํมีเสถียรภาพทางการบริหารประเทศท าให๎
ไมํแนํนอนเกิดความ ไมํตํอเนื่องของการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 
7. ปัญหาการเผาไฟในที่โลํงแจ๎งของเกษตรกรในพ้ืนที่      
ท าให๎เกิดปัญหา PM.2.5  
 
 

 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดยเทคนิค SWOT) 
จุดแข็ง (Streangth:S)/ 

โอกาส (Opportunites:O) 
1. ภาครัฐมีการการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. มีผู๎รู๎และภูมิปัญญาหลากหลายอาชีพอยูํในแตํละ
พ้ืนที่ 
3. มีวัฒนธรรมประเพณี ส าเนียงภาษาพูด และการ
แตํงกายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญในด๎าน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5. องค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความ หลากหลาย 
สามารถผลิตสินค๎าหัตถกรรม และ เกษตรกรรม  

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการมีสํวนรํวมในงาน
วัฒนธรรม  
2. องค์กร เครือขํายทางวัฒนธรรมขาดแรงจูงใจในการ     
เข๎ามามีสํวนรํวมในงานวัฒนธรรม  
3. รัฐบาลให๎ความส าคัญน๎อยในการสํงเสริมสนับสนุน     
งานด๎านวัฒนธรรม  
4. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ สังคม 
การเมือง ท าให๎ประชาชนไมํให๎ความส าคัญด๎านวัฒนธรรม 
5. ระบบฐานข๎อมูลด๎านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
น ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์น๎อย  
 

 
 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O)  (ต่อ) 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T)  (ต่อ) 



 

6.  วัตถดิุบของท๎องถิ่นที่หางําย ราคาถูก และแปรรูป 
ได๎งําย  
7.  การติดตํอประชาสัมพันธ์รวดเร็ว เนื่องจากท่ีตั้ง 
ของแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นต าบล มีลักษณะเป็น กลุํม 
ตั้งอยูํใกล๎เคียงกัน  
8.  ผู๎น าชุมชนมีความเข๎มแข็ง  
9.  ความสัมพันธ์ภายในชุมชนมีความใกล๎ชิดใน 
ลักษณะเครือญาติ  
10. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการให๎ความรู๎ 
 

๖. การประชาสัมพันธ์งานด๎านศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรมยังไมํทั่วถึง 
7. กลุํมเยาวชนในท๎องถิ่น ไมํเห็น ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  
8. ชุมชนได๎รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอก 
9. องค์ความรู๎ของภูมิปัญญาไมํถูกจัดเก็บอยํางเป็น ระบบ  
10. ปราชญ์ชาวบ๎านมีทักษะในการถํายทอดความรู๎ไมํ 
เพียงพอ  
11. ไมํมีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นจุดขายทั้งทางธรรมชาติ 
และโบราณสถาน 

 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสว่นราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยเทคนิค 
SWOT) 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O) 

1. เทศบาลต าบลตลาดแคมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็น
ของตนเองที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
2. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 
3. ประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนด แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
4. การทบทวนแผนกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5. องค์กรมีระบบสารสนเทศชํวยในการปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว เชํน ระบบสารสนเทศ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
7. องค์กรมีการจัดท าแผนการใช๎งบประมาณอยําง
ชัดเจน 
8. ผู๎บริหารมีนโยบาย และให๎ความส าคัญเรื่องการ
บริหารการศึกษาภายในที่ชัดเจน 
9. บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย  
10. บุคลากรในองค์กรมีความเข๎าใจในหน๎าที่
รับผิดชอบ 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) 

1. งบประมาณไมํเพียงพอที่จะใช๎ในการสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค 
2. มีการเข๎ารํวมประชุม อบรม เพ่ือพัฒนางานที่ท าอยูํ 
อยํางตํอเนื่อง 
3. สถานที่ท างานคับแคบ ไมํสะดวกในการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ ตู๎เก็บเอกสารมีจ านวนไมํเพียงพอ  
4. บุคลากรขาดก าลังใจในการท างาน 
5. บุคลากรในองค์กรมีไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรมีภาระงานหลายด๎านหลายหน๎าที่ 
7. นโยบายของผู๎บริหารมีความยืดหยุํนสูง ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํเป็นไปตามระบบ  
8. ผู๎รับบริการบางรายมีทัศนคติเชิงลบกับหนํวยงาน 
9. การติดตํอประสานงานกับสํวนราชการตําง ๆ ยังมี
ความลําช๎า ขาดความตํอเนื่อง  
10. บุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าที่ในองค์กรเกิดความเครียด 
เนื่องจากภายในและภายนอกองค์กรไมํมีการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ เ พ่ือให๎พนักงานได๎ผํอนคลาย
ความ เครี ยดจึ งมี ผลกํ อ ให๎ เ กิ ดการขาดการสร๎ า ง
ความสัมพันธ์อันดีในองค์กรและภายนอกองค์กร 
11. บุคลากรขาดการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ จึงไมํมีแหลํง
เรียนรู๎ใหมํ  

 
 
 



 

จุดแข็ง (Streangth:S)/ 
โอกาส (Opportunites:O) (ต่อ) 

11. บุคลากรในองค์กรมีความเสียสละ อุทิศเวลาและ
อุตสาหะสูงในการปฏิบัติงาน 
12. บุคลากรในองค์กรมีการท างานรํวมกันเป็นทีม 
13. องค์กรมีเว็ปไซต์เป็นของตนเอง สามารถสื่อสาร
ไปสูํสาธารณชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
14. มีเสียงไร๎สายเพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสาร ให๎เข๎าถึง
ประชาชน 
15. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด๎ านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีราคาต่ าลง ท าให๎สามารถจัดสรรได๎มาก
ยิ่งขึ้น หรือใช๎งบประมาณน๎อยลง 

จุดอ่อน (Weaknesses:W)/ 
อุปสรรค (Treat:T) (ต่อ) 

12. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
13. นโยบายภาครัฐในการถํายโอนอ านาจหน๎าที่ ยังไมํ
สอดคล๎องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 
 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
  การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนรํวมคิดรํวมแก๎ไขปัญหารํวมสร๎างรํวมจัดท ากิจกรรมตํางๆ  ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล              ตลาดแค ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาครอบคลุมในทุกๆ ด๎าน การด าเนินงานพัฒนา
ของเทศบาลต าบล                 ต าบลตลาดแคจะสมบูรณ์ได๎ จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือของชุมชนใน
พ้ืนที ่โดยมุํงเน๎นในการสร๎างความตระหนักรํวมกันแก๎ไขปัญหาอยํางจริงจัง เทศบาลต าบลตลาดแคยังได๎เน๎น
ให๎คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของประชากร สํงเสริมและสนับสนุนให๎การศึกษาเด็ก
กํอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา สํวนด๎านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน๎นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท๎องถิ่น และ
สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
  การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบล ออกเป็น 7 ด๎าน มีภารกิจและ
อ านาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 
มาตรา 50 และมาตรา 51 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) การสร๎างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
(3) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร๎อย การดูแลการจราจร และสํงเสริม สนับสนุน 

หนํวยงานอื่นในการปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว 
(4) การจัดให๎มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(5) การจัดให๎มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสวําง 
(6) การจัดให๎มีตลาด 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
(2) สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ

ของคนในครอบครัว 



 

(3) สํงเสริมพัฒนาอาชีพผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสให๎สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ๎

(4) สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ด๎านข๎อมูลขําวสารให๎แกํประชาชน 
(5) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(3) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
(4) การจัดให๎มีระบบรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน 
(5) การรักษาความสงบเรียนร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
(6) สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ในเรื่องกฎหมาย 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สํงเสริมและอบรมวิชาชีพให๎กับประชาชน 
(2) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(3) เสริมสร๎างความพึงพอใจของประชาชนในการมีสํวนรํวมการจัดตั้งกองทุนหมูํบ๎าน 
(4) พัฒนาพื้นที่ในชุมชนให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสํงเสริมวัฒนธรรม 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(2) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น 

(2) จัดกิจกรรมสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
(3) การจัดการศึกษา 
(4) สํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสํงเสริมวัฒนธรรม 

 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(2)  สร๎างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ดีขึ้น 
(3) ประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าที่ของสภาเทศบาล และ อปท.อื่น 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึง
สภาพการณ์ของท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎
ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย   
ใฝุคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) เทศบาลต าบลตลาดแค 
  ๑. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. เสริมสร๎างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
  ๓. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎กินดีอยูํดี 
  ๕. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
  ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๗. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๘. สํงเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
  ๙. ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํประชาชน 
  

  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านเกษตรกรรม 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
8. ยุทธศาสตร์โครงสร๎างพื้นฐาน 
9. ยุทธศาสตร์สํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 
  ๑. บริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
  ๒. พัฒนาด๎านสาธารณสุขให๎ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  ๓. พัฒนาด๎านการศึกษา สร๎างแหลํงเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถมีศักยภาพในการ
แขํงขันอยูํในสังคมได๎โดยปกติสุข 
  ๔. พัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
  ๖. พัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
 
 



 

  ๗. พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัด 
  ๘. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  ๙. สํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑๐. เสริมสร๎างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ตัวชี้วัด 
1. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพร๎อยละ 60 
2. ระดับความส าเร็จในการสํงเสริมสุขภาวะและการพัฒนาสุขภาพประชาชน 
3. เด็กทุกคนได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎ได๎รับการศึกษาและพัฒนาด๎านตํางๆ ที่

เหมาะสมกับ 
วัยอยํางมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาท๎องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

4. การด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมให๎ประชาชนมี
คุณภาพ 

ชีวิตที่ดี 
5. ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีความรู๎สามารถพัฒนาทางด๎านเกษตรกรรม 
6. ประชาชน เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี 
7. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํ างมี

คุณภาพ 
ในชุมชน 

8. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
9. การจัดกิจกรรมงานประเพณีท๎องถิ่น และวันส าคัญทางศาสนา 
10. ระดับความส าเร็จในจัดโครงการ/กิจกรรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร๎างความ 

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนเข๎าถึงการบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
3. ประชาชนเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู๎อยําง

ตํอเนื่อง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด๎านการเกษตรและมีแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภค  

บริโภคและท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  6. ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
  8. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ิมขึ้นและมีมาตรฐาน 
  9. ประชาชนได๎รํวมกิจกรรมสํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 



 

  1.1 จัดโครงสร๎างองค์กรให๎มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอยํางโปรํงใส
ตรวจสอบได๎ให๎มีสํวนรํวมทุกภาคสํวน  ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด  ท๎องถิ่น  และภาคประชาชน 

1.2 ประสานงานสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.) และรํวมมือกับราชการสํวน
ภูมิภาค 

1.3 สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุก ๆ ด๎านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.4 สนับสนุนการกระจายอ านาจถํายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูํองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎อง 
1.6 จัดระบบฐานข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช 
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎และติดตามการท างานของ 

องค์กรตนเอง 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให๎มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู๎รับบริการ

สามารถ 
เข๎าถึงได๎อยํางครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 

2.2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังด๎านสาธารณสุข  โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/ 
พยาบาล/เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข/คลอบคลุมทุกวิชาชีพ 

2.3 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในด๎านสาธารณสุข  โดยสํงเสริมและสนับสนุน 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 

2.4 จัดระบบสํงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สูํการมี 
สุขภาพที่ดี (คุ๎มครองผู๎บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดตํอ/ไมํติดตํอ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย
โรงเรียน) 

2.5 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ๎งเหตุและจัดให๎มี
หนํวย 

รับสํงผู๎ปุวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการท างานกับหนํวยบริการสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.6 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมทุกภาคสํวนทั้งผู๎น าชุมชน (ก านัน ,  

ผู๎ใหญํบ๎าน) กลุํมสตรี , กลุํมเยาวชน , กลุํมวัยรุํน , วัยท างาน , วัยสูงอายุ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สํงเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจและการถํายโอนภารกิจทางด๎านการศึกษาให๎

เป็นไป 
ตามความสมัครใจและความพร๎อมของสถานศึกษานั้นๆ 

3.2 สํงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับ 
กํอนวัยเรียน  ประถม  มัธยม  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
3.4 สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา  ให๎ได๎มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
3.5 จัดการศึกษา  โดยเน๎นคุณธรรมน าสูํสัมมาชีพ 



 

3.6 จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู๎ของประชาชนเพ่ือพัฒนาอาชีพน าไปสูํการมี
งานท า 

และมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
3.7 การพัฒนาสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุและผู๎พิการ   

อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

4.2  สํงเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและประชาชน 
4.3  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎พิการ   

ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ติดเชื้อ (HIV)  จัดให๎มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
4.4  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแตํแรกเกิด  วัยเด็ก  

วัยรุํน   
เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา 

4.5  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
4.6 สนับสนุนกลุํมเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎ด๎อยโอกาส   ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเรื้ อรัง  ด๎าน

หลักประกัน 
รายได๎  เข๎าถึงบริการของรัฐอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 สํงเสริมและพัฒนา  คุณภาพด๎านการผลิต  เพื่อเพ่ิมมูลคําผลผลิตและการตลาด  โดย

ให๎ 
ความรู๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึงและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตจริง 

5.2 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ  ด๎านเกษตรกรรม 
5.3 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยใช๎เกษตรอินทรีย์ 
5.4 พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน/และแหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 
5.5 ประสานงานจัดหาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.6 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือขํายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/

อ าเภอ/ 
ต าบล  อยํางทั่วถึง  จริงจัง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ  และเป็นอาชีพ  สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ๎าน 
2. สํงเสริมจัดการแขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางองค์กรตําง ๆ  
3. สํงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให๎เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน

โรงเรียน 
การกีฬา 



 

4. สํงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพื่อแก๎ปัญหายาเสพติดและ 
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

5. จัดให๎มีการประกวดการแสดงของศิลปินท๎องถิ่นพ้ืนบ๎าน  เชํน  ลิเก  เพลงโคราช  และ
การแขํงขันทางดนตรี  เพื่อยกระดับสูํมืออาชีพ 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

    1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ า  ปุา  ขยะ  มลภาวะโดยการมีสํวนรํวมของ  ๓  
ภาคี  ทุกเรื่อง  ได๎แกํ  ภาคีหนํวยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน 

   2. สํงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สํงเสริมการสร๎างความรํมรื่นสองข๎างทาง  เชํน                 
หน๎าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

3. สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการลุํมน้ ายํอย  โดยภาคีความรํวมมือของชุมชน 
 
 
4. รณรงค์การแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน / สํงเสริมการประหยัดพลังงาน 
5. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ในการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมชุมชน 
6. ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลองและสายน้ าหลักท้ัง  ๙  สาย  ของจังหวัดนครราชสีมา 
7. สํงเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าทํวม  น้ าแล๎ง  น้ าเค็ม  โดยชุมชน 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น (อบจ.  เทศบาล   อบต.)  

เพ่ือลดความทับซ๎อนของพ้ืนที่  และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน 
  3. สํงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กํอสร๎างฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนา
แหลํงน้ า  คลองน้ า  ระบบประปา  และการกระจายการใช๎ประโยชน์ 

4. การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและ
การ 

ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น 
5. สํงเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
6. การผังเมืองรวมของท๎องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 
7. ซํอมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องจักรกล 
9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริมให๎จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์สํงเสริมคุณธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีพุทธ

ท๎องถิ่น 
2. สํงเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม 
3. รื้อฟ้ืน  คุณคํา  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เชํน  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม  วิถีชีวิ ต  

ภูมปัญญาท๎องถิ่น 
4. สํงเสริมทบทวนของสถาบัน  บวร  บ๎าน  วัด  โรงเรียน  ในการพัฒนาชุมชน 



 

5. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล๎าให๎ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให๎พระสงฆ์เป็น
ประจ า 

6. สํงเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานรัฐพิธีและองค์กรสาธารณกุศล 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ลดอุบัติเหตุ  จราจร  ทางบก / ทางน้ า 
2. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ในด๎านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดย

สํงเสริม 
และสนับสนุน  ต ารวจบ๎าน / อพปร. ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพ 

3. สร๎างความมั่นใจและความสบายใจให๎กับประชาชนด๎านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   เทศบาลต าบลตลาดแค โดยคณะผู๎บริหาร สภาเทศบาลต าบลตลาดแค พนักงานและ

เจ๎าหน๎าที่ในทุกสํวนงาน ได๎มีการด าเนินการตําง ๆ ด๎วยความมุํงมั่นและตั้งใจ ที่จะผลักดันให๎เกิดการพัฒนา
ในด๎านตําง ๆ ตามที่ก าหนดไว๎ในนโยบายและแผนพัฒนา เพ่ือให๎ประชาชนในต าบลตลาดแคได๎รับการ
บริการด๎านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น มีการพัฒนาในด๎าน
การศึกษา ด๎านสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต๎น 

  การด าเนินงานด้านการพัฒนาคนและสังคม 
- สํงเสริมด๎านการกีฬา สุขภาพ  สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการจัดการแขํงขัน

กีฬา    
รวมถึงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน  เพ่ือให๎เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์และหํางไกลยาเสพติด 
  - สํงเสริมและสนับสนุนให๎ราษฎรในต าบล ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน
ด๎าน งบประมาณให๎กับหนํวยงานต ารวจในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

- สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือให๎ทุกฝุายเห็นความส าคัญ  
ของ 

เด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสร๎างทักษะ เชํน ด๎านกีฬา ด๎านอาชีพและการศึกษา และสนับสนุนด๎านกิจกรรม
ด๎านสังคมสงเคราะห ์ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ภาคีความรํวมมือกับองค์กร หนํวยงานอ่ืน เชํน รํวมกับ สสส. และสถานศึกษา ใน
โครงการ 

ด๎านกาพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและผู๎ด๎อยโอกาส  รํวมมือกับ สปสช. ด าเนินโครงการตําง ๆ ในการ
สํงเสริมสุขภาพของประชาชน 
 
 
  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ท าการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง การปรับปรุงและซํอมแซมถนนที่
ช ารุด มาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎สะดวก สามารถด าเนินการกํอสร๎างได๎ตามแผนงาน การตรวจสอบงาน
จ๎าง   โดยคณะกรรมการก็ไมํมีปัญหาแตํอยํางใด 



 

  - สํงเสริมและสนับสนุนด๎านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายใน 
หมูํบ๎านให๎มีแสงสวํางอยํางเพียงพอ ทั้งนี้ยังจะมีการขยายเขตไฟฟูาอีกในอนาคต 

- การกํอสร๎างฝายกั้นน้ า รวมถึงการวางระบบประปาในเขตเทศบาล  
  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

- ให๎การอุดหนุนงบประมาณให๎กลุํมอาชีพ และจะมีการจัดอบรมสัมมนาผู๎น าทุกกลุํมอาชีพ 
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  

- การสนับสนุนอาชีพกลุํมสตรี และกลุํมผู๎พิการในการประกอบอาชีพ 
- การอบรมสํงเสริมอาชีพให๎แกํเด็กและเยาวชน เชํนการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  
- การรํวมมือกับหนํวยงานราชการอ่ืนในการสํงเสริม ดูแล แก๎ปัญหาแกํเกษตรกร ผู๎

ประกอบ 
อาชีพ  สํงเสริมการด าเนินงานของศูนย์บริการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 

การด าเนินการด้านการเมือง การบริหาร 
- สํงเสริมและสนับสนุนให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่  พนักงานจ๎าง  คณะผู๎บริหาร และสมาชิก

สภา 
เทศบาลให๎มีความรู๎ในด๎านตําง ๆ สนับสนุนการให๎ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการจัด  อบรมสัมมนา
ให๎กับบุคลากรและพนักงานจ๎าง และผู๎น าชุมชน ผู๎น ากลุํมอาชีพตําง ๆเพื่อเสริมสร๎าง  ความเข๎มแข็งของผู๎น า
ชุมชน และมีบทบาท มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในด๎านของ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร และผู๎น าชุมชนอยูํในระดับที่ดีในสํวนของการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนนั้น ยังต๎องมีการ
ปรับปรุง 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการด าเนินการด๎านการรักษาความสะอาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะ การ 
 
 

สํงเสริมและการรณรงค์การปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตําง ๆ การอนุรักษ์พันธ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ  สํงเสริม
ให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมี สํงเสริมการท าปุ๋ยสูตรธรรมชาติ 
 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 8 ด๎านการ

บริหาร 
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด๎านการ

พัฒนา 
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 



 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด๎าน
การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนา 
และเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด๎านการพัฒนา
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเกษตรกรรม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ด๎านการ

พัฒนา 
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกีฬาและนันทนาการ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ด๎านการ

พัฒนา 
การทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความ 

สมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 10 ด๎านการ

อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ด๎านการ

พัฒนา 
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ด๎านการ

พัฒนา 
การทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปูองกันสถาบันหลักของ

ชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 9 ด๎านรักษา
ความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตลาดแค ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาในชํวงระยะเวลา 3 ปี  ข๎างหน๎า ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 -2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลต าบลตลาดแค นโยบายรัฐบาล นโยบายผู๎บริหารท๎องถิ่นและสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค โดยแบํงออกเป็นด๎านๆ ตามความเหมาะสม ได๎แกํ ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน, 
ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต, ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย, ด๎านการ
วางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว, ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม,ด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น, 
ด๎านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและสํวนราชการและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ทราบวําในแตํละสํวนราชการมีภารกิจอะไร ที่จะต๎องด าเนินการในชํวงระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า และ
อยูํในอ านาจหน๎าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายหรือไมํ โดยใช๎การวิเคราะห์หลัก SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางต๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎าน
สังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคามใน
การด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 

 

การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 เทศบาลต าบลตลาดแค  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ดังตํอไปนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  1. ด๎านเส๎นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ า เทศบาลมีเปูาหมายที่จะให๎มี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลท์ติกในพื้นที่ ร๎อยละ 100  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลท์ติกทุกสาย และมีระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดปัญหา 
น้ าทํวมขังในชุมชน แตํปัญหาคือ งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรมีไมํเพียงพอตํอการบริหารงาน 

   2. การขยายเขตไฟฟูา  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 100 แตํ
ถนน 

บางสายขาดไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ท าให๎ขาดแสงสวํางเวลาสัญจรไปมาในเวลากลางคืน ทั้งนี้เทศบาลได๎ตั้ง
งบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาไว๎แล๎วบางสํวนแตํยังไมํสามารถท าได๎ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งหมด เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีอยูํอยํางจ ากัด 
    3. การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเองสามารถให๎บริการได๎
ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 100 และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี ประปาของเทศบาลยังไมํสามารถที่จะ
ผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไมํ
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให๎ชุมชน   
  2. ด้านเศรษฐกิจ 



 

เทศบาลต าบลตลาดแค ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ ดังตํอไปนี้ 
1. ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรมและ

อาชีพ 
ค๎าขาย  โดยพบวําประชาชนสํวนใหญํจะท างานที่บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือ
บริสุทธิ์ จ ากัด อ าเภอพิมาย ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหนํายเกลือทั้งที่ใช๎เพ่ือการ
บริโภค และเกลือที่ใช๎ในอุตสาหกรรม และประชาชนอีกสํวนหนึ่งจะไปท างานที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  

2. อาชีพเกษตรกรรม โดยในภาคเกษตรกรรมแรงงานสํวนใหญํจะได๎มาจากสมาชิก
ใน 

ครอบครัว และมีบางสํวนที่จ๎างแรงงาน ซึ่งมีทั้งแรงงานในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
3. อาชีพค๎าขาย สํวนหนึ่งจะค๎าขายผลิตผลทางการเกษตร เชํน ผัก ผลไม๎ อาหารสด  

เป็นต๎น ซึ่งจะจ าหนํายที่ตลาดเทศบาลในตอนเช๎า เวลาประมาณ ๐๓.๐๐–๐๘.๐๐ น. และสํวนหนึ่งจะจ าหนําย
อาหารส าเร็จรูปที่ตลาดไนท์บาซําตลาดแค ซึ่งจะจ าหนํายในชํวงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.  

นอกจากนี้ยังมีอีกสํวนหนึ่งที่ประกอบอาชีพค๎าขายสินค๎าจ าพวกเครื่องอุปโภค–
บริโภค 

ทั่วไป หรือร๎านขายของช า โดยสรุป ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีฐานะทางครอบครัวพอมีพอใช๎ ฐานะปาน
กลางมีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอปี 85,222.31 บาท  (จากฐานข๎อมูล จปฐ. ปี ๒๕62) 
  3. ด้านสังคม 
   การศึกษา 

เทศบาลต าบลตลาดแคมีโรงเรียนในสังกัด 1 แหํง คือโรงเรียนเทศบาลตลาดแค มี 
อาคารสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 แหํง  
   นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีโรงเรียนอีก ๒ แหํง คือ 

1. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

นครราชสีมา เขต 31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการ
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

2. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
นครราชสีมาเขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการ
สอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
                     ศาสนา 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด
ตลาดแคเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาลเจ๎า ๑ แหํง 
     การสาธารณสุข 
    เทศบาลต าบลตลาดแค  มีเปูาหมายในการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับ
ประชาชน               ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ ควบคูํไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให๎มี
คุณภาพและการบริการอยํางทั่วถึง โดยมีผลการด าเนินการงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. อบรมให๎ความรู๎กลุํมเสี่ยง 



 

 
 
 

   ๒. กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสดและดูแลสภาพแวดล๎อมใน
เขตพ้ืนที่ให๎มีความสะอาดเรียบร๎อย 
   ๓. รณรงคป์ูองกันโรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า และโรคติดตํออ่ืนๆ 
   ๔. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพ  เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎เล็งเห็นความส าคัญ
ของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเทศบาลให๎มีความเจริญ จึงได๎มีโครงการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนตั้งแตํแรกเกิด และตํอเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ เชํน โครงการดูแลระยะยาว
ด๎านสุขภาพส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึงในพ้ืนที่เขตเทศบาลจ าบลตลาดแค โครงการสํงเสริมสุขภาพด๎วย
การออกก าลังกายแบบเต๎นแอโรบิกและเต๎นบาลสโลบ ในกลุํมผู๎สนใจ (ทุกเพศทุกวัย) และโครงการสํงเสริม
สุขภาพ ซึ่งจะมีการเต๎น ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ลานอเนกประสงค์ หน๎าส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค   
 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
   เทศบาลต าบลตลาดแค มีการชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสที่อยูํในพ้ืนที่ให๎มีหลักประกัน
ทางสังคมและเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน โดยการขยายหลักประกันทางรายได๎ขั้นพ้ืนฐานให๎กับคนพิการและผู๎สูงอายุ
ให๎มีโอกาสในการเข๎าถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค
ยังมีศูนย์พัฒนาคุณชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอาย ุ๑ แหํง   

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปูองกันและ
ระงับเหตุ เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดท าแผนปูองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแตํละประเภทเป็นการเฉพาะ ภัย
ประเภทตํางๆ ดังกลําวได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากเหตุประท๎วงของม็อบ
ตํางๆ ภัยจากสงคราม เป็นต๎น ซึ่งภัยประเภทตํางๆ เหลํานี้มีสาเหตุและพ้ืนที่เกิดเหตุไมํเฉพาะแตํภายในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแคเทํานั้น แตํยังสามารถเกิดขึ้นได๎ในพ้ืนที่ติดตํอและใกล๎เคียงเขตเทศบาลอีกด๎วย ซึ่ง
เทศบาลต าบล                 ตลาดแค จ าเป็นต๎องออกให๎ความชํวยเหลือเมื่อมีการร๎องขอ และมีค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน ทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว๎เป็นการลํวงหน๎า และมีศูนย์ชํวยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน๎าที่ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลตลาดแค ปัญหาที่พบคือปัญหาดินและน้ าเค็ม สํงผลกระทบตํอการ

ท า 
การเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะในชํวงฤดูแล๎งความเข๎มข๎นของน้ าจะเพ่ิมขึ้น ท าให๎น้ ามีความเค็มเพ่ิมขึ้น
ไมํสามารถท าการเพาะปลูกได๎ และจากการขยายตัวด๎านเศรษฐกิจและสังคมท าให๎มีความเจริญทางด๎าน
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็วน ามาซึ่งปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะปัญหาด๎านขยะมูลฝอย ซึ่งนับวันจะมี
จ านวนมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งในปัจจุบันจ านวนขยะมูลฝอยประมาณ ๑๐ ตัน/วัน/ปี และมีแนวโน๎มที่จะเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นผลท าให๎เทศบาลต าบลตลาดแคต๎องประสบกับปัญหาด๎านการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนที่ที่ใช๎ในการ
รองรับขยะ จ านวน ๑6 ไรํ การจัดเก็บขยะโดยใช๎วิธีฝังกลบ ซึ่งเป็นเพียงการแก๎ไขปัญหาระยะสั้น ในขณะนี้
ได๎ด าเนินการขุดเพ่ือฝังกลบขยะ จ านวน ๕ ไรํ พบวําเกิดปัญหาคือ ไมํได๎ใช๎วิธีก าจัดขยะแบบถูกหลัก



 

สุขาภิบาลซึ่งอาจท าให๎เกิดปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมกับพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาระยะ
ยาวที่จะเกิดขึ้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได๎คิดหาวิธีในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ได๎แกํ การรณรงค์ให๎
ประชาชนคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะโดยน าขยะไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ถึงแม๎วําการด าเนินการดังกลําวจะ
ยังไมํเป็นรูปธรรมอยํางแท๎จริง แตํเทศบาลต าบล              ตลาดแคก็ยังคิดหาวิธีการในการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ตํอไป และปัญหาที่ส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง เป็นปัญหาด๎านการระบายน้ า
จากชุมชน โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ าทํวมในชุมชนตามมา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยูํติดกับล า
ธารปราสาท และท าเลที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ต่ าซึ่งรองรับการระบายน้ าจากเขื่อนล าเชียงไกร ท าให๎น้ าระบายไมํทัน และ
เกิดปัญหาน้ าทํวมกระจายเข๎าสูํพ้ืนที่ของหมูํบ๎านชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรได๎รับความเสียหาย ซึ่งหมูํบ๎าน
ชุมชนในต าบลธารปราสาทได๎รับผลกระทบจากปัญหาน้ าทํวม ในปี พ .ศ.๒๕๕๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ปัจจุบันก็ยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาในเรื่องของการระบายน้ าในชุมชนให๎หมดไปได๎ แตํถึงอยํางไร 
เทศบาลต าบลตลาดแคก็ได๎จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพร๎อมให๎บริการประชาชนตลอด  ๒๔ 
ชั่วโมง และเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าทํวมที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังประสบปัญหาภัยแล๎ง ขากแคลนแหลํงน้ าดิบใน
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากปัญหาฝนทิ้งชํวง และขาดแคลนแหลํงกักเก็บน้ าในระยะยาว 
เทศบาลต าบลตลาดแคได๎เตรียมความพร๎อม และเตรียมแผนตั้งรับเป็นประจ าทุกปี โดยได๎บรรจุโครงการ
ตํางๆ ไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือปูองกันให๎ความชํวยเหลือและบริการ
ประชาชนเมื่อต๎องเผชิญ 
 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลต าบล
ตลาดแคนั้น ได๎ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เก่ียวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหา 
   1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑.๑ การคมนาคม ไมํสะดวก  เนื่องจากถนนที่ใช๎สัญจรไปมา บางแหํงช ารุด 
      ๑.๒ การไฟฟูา ถนนบางสายขาดไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ท าให๎ขาดแสงสวํางเวลา 

สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 
       1.3 ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายังไมํเพียง เกิดการอุดตัน บางแหํงช ารุด               
เกิดการอุดตัน  
   2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

       ๒.๑ ประชาชนมีรายได๎ต่ า เนื่องจากมีอาชีพที่ไมํม่ันคง ไมํมีอาชีพเสริมรองรับและ
ไมํมี 

ความรู๎ด๎านอาชีพท่ีราษฎรถนัดและสนใจ   
       ๒.๒ ประชาชนวํางงาน เนื่องจากไมํมีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการท านา  

ท าไรํกํอให๎เกิดการอพยพออกไปหางานท ายังตํางถ่ิน 
   3. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

      ๓.๑ ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคอุบัติใหมํ โรคระบาด โรคติดตํอ 
      ๓.๒ ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย   

       ๔. ปัญหาด้านการเกษตร 
      ๔.๑ ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหลํงน้ าตามธรรมชาติมีน้ าไมํเพียงพอ
ตํอ 

ความต๎องการ 



 

      ๔.๒ ผลผลิตจากการท านา ท าไรํ ตกต่ า เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช 
รบกวนและเกษตรกรขาดความรู๎ เทคโนโลยีด๎านการเกษตร 
        4.3 ปัญหาของภัยธรรมชาติ ภัยแล๎ง น้ าทํวม 

       ๕. ปัญหาด้านสังคม 
    5.1 ประชาชนในหมูํบ๎านขาดความรู๎ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
                    5.2 ขาดสถานที่และกิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย เชํน ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา 
                     
 
    5.3 ประชาชนในพื้นท่ีบางรายมีที่อยูํอาศัยไมํมั่งคงแข็งแรง 

        ๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๖.๑ ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน 
    6.2 ปัญหาการพังทลายของดินจากน้ ากดัเซาะ 
   6.3 ปัญหาดินเค็ม 

       ๗. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
       ๗.๑ ประชาชนสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎านการปกครองและด๎านกฎหมาย 

               ๘. ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       8.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ 
       ๘.๒ ขาดกิจกรรมทางด๎านศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม    

   ประเด็นความต้องการ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        ๑.๑ กํอสร๎างและซํอมแซมถนนและสะพานภายในชุมชนและเชื่อมตํอถนนระหวํางชุมชน 
        ๑.๒ ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในชุมชน 
 1.3 มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได๎สะดวก จัดระบบการระบายน้ าไมํให๎เกิดน้ าทํวม
ขัง 

 2. ด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑ สํงเสริมอาชีพให๎กับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนให๎กับกลุํมอาชีพในการด าเนิน
กิจการ 

ของกลุํม 
        ๒.๒ สํงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให๎ความรู๎รวมถึงการสนับสนุน 

เมล็ดพันธ์ ปุ๋ยและการก าจัดศัตรูพืชให๎กับประชาชน 
 ๓. ด้านสาธารณสุข 

        ๓.๑ อบรม สํงเสริมให๎ความรู๎แกํประชาชนในเรื่องของ การปฏิบัติตนให๎ถูกสุขลักษณะ 
        ๓.๒ ให๎ความรู๎ในเรื่องของการปูองกัน ควบคุมและระวังการแพรํระบาดของโรคติดตํอโรค 

ไมํติดตํอ 
    3.3 ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได๎ถูกต๎อง 

 ๔. ด้านการเกษตร 
        ๔.๑ กํอสร๎างหรือปรับปรุงฝาย ขุดลอกคลองตามธรรมชาติ เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อยําง 

เพียงพอ 
        ๔.๒. กํอสร๎างซํอมแซมระบบประปาและพัฒนาแหลํงน้ าดิบ 



 

   5. ด้านสังคม 
           ๕.1 สนับสนุนกิจกรรมด๎านนันทนาการและการกีฬา 
           ๕.2 สนับสนุนสวัสดิการ กองทุนส าหรับผู๎ยากไร๎และผู๎พิการ 
    5.3 ประชาชนในพื้นท่ีได๎รับความชํวยเหลือซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎มั่นคงแข็งแรง 

 ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ปริมาณขยะถูกก าจัดให๎หมดด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 
  6.2 ปูองกันตลิ่งและรักษาดินดินไหลํทาง 

        ๖.3 รณรงค์การปลูกต๎นไม๎และจัดการอบรมและสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล๎อม 
 ๗. ด้านการเมือง และการบริหาร 

     
 ๗.๑ จัดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ในเรื่องของการบริหารและการปกครอง 
        ๗.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและการบริหารงานของเทศบาล 

 ๘. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
     8.1 ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ๎านในโอกาสตํางๆ เพ่ือเป็นตัวอยํางแกํเยาวชน

และประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและคงอยูํสืบไป 
     ๘.2 สนับสนุนงานด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น 
    8.3 สนับสนุนและสํงเสริมคุณภาพด๎านการศึกษา 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลตลาดแคจะด าเนินการ 
      เทศบาลต าบลตลาดแค น าภารกิจที่ได๎วิเคราะห์ ตามข๎อ 5 น ามาก าหนดภารกิจหลัก และ    
ภารกิจรอง  ซ่ึงพิจารณาเห็นวําภารกิจหลัก และภารกิจรองทีเ่ทศบาลต าบลตลาดแคต๎องด าเนินการดังนี้  

ภารกิจหลัก 
1. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
4. ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
7. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. หน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล 

 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 
3. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
5. หน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



 

  เทศบาลต าบลตลาดแค ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น 1 ส านัก 7 กอง 
และ 1 หนํวยหนํวยสอบภายในได๎แกํ 1) ส านักปลัดเทศบาล  2) กองคลัง  3) กองชําง ๔) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม ๕) กองวิชาการและแผนงาน  ๖) กองการศึกษา ๗) กองการประปา  ๘) กองสวัสดิการ
สังคม และ                        ๙) หนํวยตรวจสอบภายใน  

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับภารกิจอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2542        ในปัจจุบันเทศบาลต าบลตลาดแค มีกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 84 อัตรา 
พนักงานเทศบาล 29 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 20 อัตรา ลูกจ๎างประจ า 4 อัตรา พนักงานจ๎างภารกิจ 7 
อัตรา และพนักงานจ๎างทั่วไป 25 อัตรา ซึ่งมีภารกิจหน๎าที่ครอบคลุมทุกด๎านไมํวําจะเป็นด๎านการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น การสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
ของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น การสํงเสริมการศึกษา การสํงเสริมการกีฬา การบ ารุงและสํงเสริมการท ามา
หากินของราษฎร การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนและการชํวยเหลือสํวนราชการอ่ืน เนื่องจากที่ผํานมา เทศบาลต าบลตลาดแค มี
ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในสํวนราชการ และจ านวน
บุคลากรที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงานให๎ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึง
ต๎องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหนํงเพิ่มใหมํ เพื่อรองรับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาการบริหารงานของสํวนราชการของเทศบาลต าบล
ตลาดแคให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตํอไป 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลต าบลตลาดแค เป็น
เทศบาลต าบลตลาดแค เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จึงมีภารกิจและอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .2496และที่แก๎ ไขเ พ่ิมเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ.  2542  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2542 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ซึ่งแนวทางการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการและกรอบ
อัตราก าลังจะท าให๎การก าหนดสํวนราชการ การจัดระบบงานและการจัดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นธรรมและ
คลํองตัว เพ่ือท าให๎สามารถแก๎ไขปัญหาของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

การวิเคราะห์อัตราก าลังที่มีของเทศบาลต าบลตลาดแค  
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ส าหรับองค์กร ซึ่งชํวยผู๎บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอํอนขององค์กร จากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยตํางๆ ตํอการท า งานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให๎ผู๎บริหารรู๎จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะชํวยให๎ทราบวําองค์กรได๎เดินทางมาถูกทิศและไมํหลงทาง นอกจากนี้
ยังบอกได๎วําองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเปูาหมายได๎ดีหรือไมํ มั่นใจได๎อยํางไรวําระบบการท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยูํ มีจุดอํอนที่จะต๎องปรับปรุงอยํางไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 สํวน ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได๎แกํ 



 

 1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นข๎อดีที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร เชํน จุดแข็งด๎านสํวนประสม จุดแข็งด๎านการเงิน จุด
แข็งด๎านการผลิต จุดแข็งด๎านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต๎องใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 

 1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต๎อง
หาวิธีในการแก๎ปัญหานั้น 
  2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได๎แกํ  
   2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสเป็นผลจากการที่สภาพแวดล๎อม 
ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือสํงเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก แตํจุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายใน 
ผู๎บริหารที่ดีจะต๎องเสาะแสวงหาโอกาสอยูํเสมอ และใช๎ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
   2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต๎องปรับกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องและพยายามขจัดอุปสรรค ตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎
จริง 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค (ระดับตัว

บุคลากร) 
จุดแข็ง Strengths 

1. มีภูมิล าเนาอยูํในพ้ืนที่ใกล๎เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี เปน็วัยท างาน 
3. บุคลากรไมํมีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคลํองตัว โดยใช๎
ความสัมพันธ์สํวนตัวได๎ 
6. บุคลากรผู๎ใช๎แรงงาน มีประสบการณ์ สามารถ
แก๎ไขปัญหาข๎อขัดข๎อง ของเครื่องมือและครุภัณฑ์ได๎ 

จุดอ่อน Weaknesses 
1. มีความรู๎ ทักษะไมํเพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะใช๎ความคิดสํวนตัวเป็นหลัก 
3. บุคลากรมีภาระหนี้สินและภาระด๎านครอบครัว 
4. ใช๎ขาดแคลนผู๎มาด ารงต าแหนํง เนื่องจากมีการโอนย๎าย 
6. ขาดความตํอเนื่องในการปฏิบัติงานเนื่องจากการ
โอนย๎าย 
7. ปัญหางานล๎นคน เนื่องจากการโอนย๎ายของบุคลากร
และไมํมาสามารถสรรหาผู๎มาด ารงต าแหนํงได๎ 

โอกาส Opportunities 
1. มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชน ท าให๎เกิดความ
รํวมมือในการท างานได๎งําย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล อุทิศตนได๎
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหาร และการ
ท างานของเทศบาล ในฐานะตัวแทน 
4. นโยบายแรงจูงใจด๎านประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและ
เงินรางวัลประจ าปีพนักงาน 
5. สํงเสริมด๎านการฝึกอบรมของบุคลากร 
 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด Threats  
1. สํวนมากมีเงินเดือน/คําจ๎างน๎อย รายได๎ไมํเพียงพอ 
2. ระดับความรู๎ไมํพอกับความยากของงาน 
3. พื้นทีม่ีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ผําน เขตพื้นที่จึง
มี 2 ฝั่งถนน ท าให๎บุคลากรไมํสะดวกตํอการปฏิบัติงาน 
4. ขาดแคลนผู๎มาด ารงต าแหนํง เนื่องจากข๎อจักด๎าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาต าแหนํงบริหาร
ที่วําง 
5. การสรรหาโดย กสถ. ไมํทันเวลา และความต๎องการ
ของท๎องถิ่น เนื่องจากบางต าแหนํงไมํมีผู๎ผํานการสรรหา  
6. รายได๎ท่ีได๎รับจัดสรร และเงินอุดหนุน มีแนวโน๎มลดลง  
 

 



 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค (ระดับองค์กร) 
 

จุดแข็ง Strengths 
1. พ้ืนที่รับผิดชอบน๎อยและบุคลากรมีภูมิล าเนาอยูํ
ในพ้ืนที่ใกล๎เทศบาล 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได๎ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหารและการ
ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการสํงเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให๎โอกาสในการพัฒนาและสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าของบุคลากรภายในองค์กรอยําง
เสมอภาคกัน 
6. สํงเสริมให๎มีการน าความรู๎และทักษะใหมํๆ ที่ได๎
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 
 

จุดอ่อน Weaknesses 
1. ขาดความกระตือรือร๎น 
2. มีภาระหนี้สินและด๎านครอบครัวท าให๎ท างานไมํ
เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. บางสายงานมีบุคลากรไมํเพียงพอ   
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไมํมี/ไมํเพียงพอ 

โอกาส Opportunities 
1. ประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาเทศบาล
เป็นอยํางดี 
2. มีความคุ๎นเคยกัน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยูํกระจายทั่วเขต เทศบาล ท า
ให๎รู๎สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได๎ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ปริญญาตรี/
ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด Threats  
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู๎ที่มีจ ากัด ท าให๎ต๎องเพ่ิมพูนความรู๎ให๎
หลากหลายจึงจะท างานได๎ ครอบคลุมภารกิจของ
เทศบาล 
2. งบประมาณน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จ านวน
ประชากร และภารกิจ 

ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
    1. ประกาศโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการฉบับปัจจุบันอาจไมํตอบสนองตํอภารกิจใน
อนาคต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 
    3. บุคลากรไมํสามารถสร๎างความก๎าวหน๎าในสายงานอาชีพของตนเองได๎ เนื่องจากกรอบ
อัตราก าลังและการจัดวางคนไมํถูกกับงานท่ีต๎องปฏิบัติ และขาดแคลนผู๎ด ารงต าแหนํง เนื่องจากการโอนย๎าย 
และข๎อจ ากัดเรื่องระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา 
      4. การก าหนดต าแหนํง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหนํงบางต าแหนํง ไมํเป็นไปตาม
ภารกิจหน๎าที่และไมํสอดคล๎องกับภารกิจหน๎าที่ 

    แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
   1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ทั้งอัตราก าลังข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น กรอบ

อัตราก าลังพนักงานจ๎าง โดยยึดหลักวางคนให๎เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job. 
   2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใช๎ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร๎างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และ
ระบบการให๎รางวัลตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ 



 

   3. การให๎อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให๎แกํบุคลากรในทุกระดับ 
สํงเสริมให๎พนักงานได๎เรียนรู๎และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นตํอการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร
เหลํานี้เป็นบุคคลที่ติดตํอโดยตรงกับประชาชนผู๎ซึ่งได๎รับบริการสาธารณะ 

   4. การกระตุ๎นหรือกํอให๎เกิดก าลังใจแกํพนักงาน นอกจากการให๎รางวัลแกํบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดีเดํน เป็นที่ประจักษ์แล๎ว จะสนับสนุนชํวยเหลือพนักงานทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ การ
พัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอยํางเต็มที่ 

   ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในชํวงสองทศวรรษท่ีผําน
มาได๎สํงผลท าให๎สังคมเกือบทุกแหํงได๎เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต๎องสร๎างปฏิกิริยา
สนองตอบตํอสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร๎างการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎นกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหนํวยงาน ไปสูํรูปแบบการบริหาร
ราชการแผํนดินแนวใหมํ (New public administration model) ที่เรียกวํา การบริหารจัดการงานของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง   ที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได๎มี
การผสมผสานหลักการกรอบความคิดหลายๆ ประการเข๎าไว๎ด๎วยกัน ได๎แกํ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
แนวใหมํ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหมํ แนวคิดทางรัฐศาสตร์รํวมสมัย และการด าเนินการตามหลัก
กฎหมายมหาชน และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จ            พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 วําด๎วย
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลตลาดแค มีภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่จะต๎องด าเนินการ
แก๎ไขปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2542 
โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้ 
 8.1  โครงสร้าง  เทศบาลต าบลตลาดแค ได๎ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้ง
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด๎านตํางๆ เรียบร๎อยแล๎ว โดยน าผลการวิเคราะห์มาจัดท ากรอบ
โครงสร๎างสํวนราชการท าการเปรียบเทียบให๎เห็นวํากรอบโครงสร๎างสํวนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจและกรอบ
โครงสร๎างสํวนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหมํ รายละเอียดดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานการเจ๎าหน๎าที่ 
1.4 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานสํงเสริมการเกษตร 
1.7  งานรักษาความสงบเรียบร๎อยและมั่นคง 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานการเจ๎าหน๎าที่ 
1.4 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานสํงเสริมการเกษตร 
1.7  งานรักษาความสงบเรียบร๎อยและมั่นคง 
 

 

2.กองคลัง 2.กองคลัง  



 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

3.กองช่าง 
3.1  งานการโยธา 
3.2  งานแบบแผนและกํอสร๎าง 
3.3  งานธุรการ 

3.กองช่าง 
3.1  งานการโยธา 
3.2 งานแบบแผนและกํอสร๎าง 
3.3 งานธุรการ 
 

 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
4.3  งานสํงเสริมสุขภาพ 
4.4 งานธุรการ 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
4.3  งานสํงเสริมสุขภาพ 
4.4 งานธุรการ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน (ต่อ) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ต่อ) หมายเหตุ 

5.กองวิชาการและแผนงาน 
5.1  งานแผนและงบประมาณ 
5.2  งานประชาสัมพันธ์ 
5.3  งานธุรการ 
5.4  งานนิติการ 

5.กองวิชาการและแผนงาน 
5.1  งานแผนและงบประมาณ 
5.2  งานประชาสัมพันธ์ 
5.3  งานธุรการ 
5.4  งานนิติการ 

 
 

6.กองการศึกษา 
6.1 งานบริหารการศึกษา 
6.2 งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
6.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
6.4  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
6.5  งานการเงินและบัญชี 
6.6  งานธุรการ 
6.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล                 
ต าบลตลาดแค 

6.กองการศึกษา 
6.1 งานบริหารการศึกษา 
6.2 งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
6.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
6.4  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
6.5  งานการเงินและบัญชี 
6.6  งานธุรการ 
6.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล            
ต าบลตลาดแค 

 

7. กองการประปา 
7.1 งานผลิตและบริการ 
7.2 งานซํอมบ ารุง 
7.3 งานการเงินและบัญชี 
7.4 งานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 
7.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

7. กองการประปา 
7.1 งานผลิตและบริการ 
7.2 งานซํอมบ ารุง 
7.3 งานการเงินและบัญชี 
7.4 งานจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 

    7.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 



 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 งานพัฒนาชุมชน 
8.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
8.3  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
8.4  งานธุรการ 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 งานพัฒนาชุมชน 
8.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
8.3  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
8.4  งานธุรการ 

 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     9.1 งานตรวจสอบภายใน 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    9.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

หมายเหตุ  การก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการตามแผนอัตราก าลังใหมํ หากมีความจ าเป็นด๎านภารกิจและปริมาณ
งานสามารถก าหนดงานใหมํและต าแหนํงสายงานผู๎ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได๎ แตํไมํสามารถก าหนดฝุายกองขึ้นใหมํได๎ 
เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดฝุาย/กอง เพิ่มขึ้นใหมํ จะต๎องจัดท าแบบประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว๎เป็นการเฉพาะกํอน เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล๎วแตํกรณี มีมติเห็นชอบให๎มีการจัดตั้งหรือปรับปรุง
โครงสร๎างสํวนราชการได๎แล๎ว ก็ให๎ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตํอไป ระหวํางการก าหนดการ
ปรับปรุงโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการในแผนอัตราก าลัง ยังไมํสามารถที่จะก าหนดต าแหนํงเพิ่มใหมํ หรือปรับปรุง
ต าแหนํงให๎เป็นระดับที่สูงขึ้น ยกเว๎นกรณีบทเฉพาะกาลตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร๎างสํวนราชการและ
ระดับต าแหนํง ซึ่งจะต๎องด าเนินการตามเงื่อนเวลาที่ก าหนด 
 
  4
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
                  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ีจะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เหน็ว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตลาดแค 
และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแค เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะหต์ าแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี ้

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะตอ้งใช้ในชว่ง เพิ่ม/ลด 

ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ้งถิน่ ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/รายงาน 
กท.สรรหา 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -   
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

รวม 3 3 3 3 - - -   

ส านกัปลดัเทศบาล (01)                 
หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 1 1 1 1 - - -   

นักจดัการงานทั่วไป ปฎิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

นักจดัการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนกังานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ลกูจ้างประจ า                 
นักการ 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 - - - -1 - ว่างให้ยุบ (2565) 
พนักงานวทิยุ 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ                 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างทั่วไป                 
พนักงานขับรถยนต ์ - - 1 1 - +1 - ก าหนดเพิ่ม 
พนักงานดับเพลิง 5 5 5 5 - - -   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -   
คนงาน 2 2 2 2 - - -   
ยาม 1 1 1 1 - - -   

รวมส านกัปลัดเทศบาล 19 19 19 19 - -1/+1 -   

กองคลัง (02)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 1 1 1 1 - - -   

พนกังานเทศบาล                 

นักวชิาการเงนิและบญัช ีปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

 

 



๘๙ 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะตอ้งใช้ในชว่ง เพิ่ม/ลด 

ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักวชิาการพัสด ุปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/ขอใช้บัญช ี
กสถ. 

พนกังานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
พนกังานจ้างทั่วไป                 
คนงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

รวมกองคลัง 6 7 7 7 -1/+2 - -   

กองช่าง (03)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -   

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -   

พนกังานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

พนกังานจ้างทั่วไป                 

คนงาน 4 4 4 4 - - - ว่างเดิม 1 อัตรา 

รวมกองช่าง 6 7 7 7 +1 - -   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 - - -   

ริหารงานสาธารณสุข  ระดับตน้)                 

นักวชิาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/ขอใช้บัญชี 
กสถ. 

พนกังานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างทั่วไป                 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3 - - -   
พนักงานขับรถยนต ์ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
คนงาน 2 2 2 2 - - -   

รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 11 11 11 +1 - -   

กองวิชาการและแผนงาน (07)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริการงานทั่วไประดับตน้) 1 1 1 1 - - -   
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

รวมกองวิชาการและแผนงาน 3 3 3 3 - - -   

 



๙๐ 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะตอ้งใช้ในชว่ง เพิ่ม/ลด 

ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศกึษา (08)             

กองการศกึษา (08)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 1 1 1 - - -   

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น)                 

นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/ขอใช้บัญช ีกสถ. 

พนกังานครูเทศบาล                 

ผู้บริหารสถานศึกษา (นักบริหารสถานศึกษา) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/รายงาน กท.สรรหา 

รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา (นกับริหารงานการศึกษา) 1 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน 

ครู  17 17 17 17 - - - ว่างเดิม 2 อัตรา/เงนิ
อุดหนนุ 

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/เงินอุดหนนุ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/รอ้งขอให้ กสถ.สรร
หา 

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี (บุคลากรสนับสนนุการสอน) 1 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างทั่วไป                 
คนงาน 1 1 1 1 - - -   
ภารโรง 1 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน 
ผู้ดูแลเดก็ 1 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน 

รวมกองการศกึษา 28 28 28 28 - - -   

กองการประปา (09)                 
พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองการประปา (นักบรกิารงานการประปาระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม/รายงาน กท.สรรหา 

นักวชิาการเงนิและบญัช ีปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ลกูจ้างประจ า                 
พนักงานผลิตน้ าประปา 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างทั่วไป                 
พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1 1 1 1 - - -   
คนงาน 1 1 1 1 - - -   

รวมกองการประปา 6 6 6 6 - - -   

กองสวัสดกิารสังคม (11)                 

พนกังานเทศบาล                 

ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริการงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน 1 1 1 1 - - -   

รวมกองสวสัดกิารสังคม 3 3 3 3 - - -   



๙๑ 

 

 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะตอ้งใช้ในชว่ง เพิ่ม/ลด 

ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน                 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

รวมหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 1 1 +1 - -   

รวมอัตราก าลังคนเพิ่ม         +5 +1 -   

รวมอัตราก าลังคนลด         -1 -1 -   

รวมทั้งสิ้น 84 88 88 88 +4 - -   

 



๙๒ 

 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลต าบลตลาดแค น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน รวม ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  กลาง  - 45,670  548,040  19,680 19,680 19,680 

2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  ต้น 1 34,110  409,320  13,320 13,080 13,200 

3 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  ต้น 1 36,310  435,720  13,200 13,320 13,320 

  รวม   2 116,090 1,393,080 46,200 46,080 46,200 

1) ส านักปลัดเทศบาล  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……14..….ต าแหน่ง……19…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
 ขั้นทีเ่พิ่มขึ้นในแต่ละป ี 

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 33,000 396,000 13,320 13,320 13,080 

2 นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 

3 นักจัดการงานเทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 

4 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญการ 1 18,950 227,400 10,920 11,160 11,040 

5 นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก - 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

6 เจ้าพนักงานธุรการ  ปง/ชง - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

  ลูกจ้างประจ า               

7 นักการ บริการพื้นฐาน 1 20,680 248,160 9,840 8,760 9,000 

8 พนักงานขับรถยนต ์ สนับสนุน 1 18,190 218,280 7,200 7,440 7,560 

9 พนักงานวิทยุ สนับสนุน 1 16,960 203,520 7,320 7,440 7,200 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ               

10 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 1 13,250 159,000 6,600 6,840 7,080 

  พนักงานจ้างทั่วไป               

11 พนักงานดับเพลิง (1) - 1 9,000 108,000 - - - 

12 พนักงานดับเพลิง (2) - 1 9,000 108,000 - - - 

13 พนักงานดับเพลิง (3) - 1 9,000 108,000 - - - 

14 พนักงานดับเพลิง (4) - 1 9,000 108,000 - - - 

15 พนักงานดับเพลิง (5) - 1 9,000 108,000 - - - 

16 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 1 9,000 108,000 - - - 

17 คนงาน (1) - 1 9,000 108,000 - - - 

18 คนงาน (2) - 1 9,000 108,000 - - - 

19 ยาม - 1 9,000 108,000 - - - 

  รวมส านักปลัดเทศบาล   17 307,405 3,688,860 101,040 101,400 102,240 



๙๓ 

 

2) กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……6..….ต าแหน่ง……6…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 นักบริหารงานการคลัง(ผู้อ านวยการกองคลัง) ต้น 1 29,680 356,160 13,320 13,080 13,440 

2 นักวิชาการเงินและบญัช ี ช านาญการ 1 32,450 389,400 13,320 13,440 13,080 

3 นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ 1 15,060 180,720 9,360 9,120 8,280 

4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ปง/ชง - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง/ชง - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

  พนักงานจ้างทั่วไป               

6 คนงาน - - 9,000 108,000 - - - 

  รวมกองคลัง   3 135,840 1,630,080 55,440 55,080 54,240 

3) กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……3..….ต าแหน่ง……6…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 30,220 404,640 13,440 13,320 13,320 

2 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 1 16,960 203,520 7,320 7,440 7,200 

  พนักงานจ้างทั่วไป               

3 คนงาน (1) - 1 9,000 108,000 - - - 

4 คนงาน (2) - 1 9,000 108,000 - - - 

5 คนงาน (3) - 1 9,000 108,000 - - - 

6 คนงาน (4) - - 9,000 108,000 - - - 

  รวมกองช่าง   5 83,180 1,040,160 20,760 20,760 20,520 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……7..….ต าแหน่ง……10…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320 
  (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)               
2 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ 1 15,060 180,720 9,360 9,120 8,280 
3 นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก - 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ               
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 13,800 165,600 6,720 6,960 7,200 
  พนักงานจ้างทั่วไป               
5 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -  - 9,000 108,000 - - - 
6 คนงานประจ ารถขยะ (1) - 1 9,000 108,000 - - - 
7 คนงานประจ ารถขยะ (2) - 1 9,000 108,000 - - - 
8 คนงานประจ ารถขยะ (3) - 1 9,000 108,000 - - - 
9 คนงาน (1) - 1 9,000 108,000 - - - 

10 คนงาน (2) - 1 9,000 108,000 - - - 
  รวมกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   8 143,260  1,719,120   1,160   1,520   40,800  



๙๔ 

 

5) กองวิชาการและแผนงาน มีอัตราก าลังปัจจุบัน……3..….ต าแหน่ง……3…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 29,110 391,320 13,320 13,440 13,320 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 

3 นิติกร ปฏิบัติการ 1 15,420 185,040 9,600 8,640 7,560 

  รวมกองวิชาการและแผนงาน   3 70,500 888,000 35,040 34,680 33,840 

6) กองการศึกษา  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……12..….ต าแหน่ง……28…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 1 28,560 384,720 13,440 13,320 13,080 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)               
2 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก - 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
  พนักงานครูเทศบาล               
  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค               
3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (นักบริหารงานสถานศึกษา) คศ.3 - - - - - - 
4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (นักบริหารงานสถานศึกษา) คศ.2 1 - - - - - 
5 คร ู คศ.3 1 - - - - - 
6 คร ู คศ.3 1 - - - - - 
7 คร ู คศ.3 1 - - - - - 
8 คร ู คศ.3 1 - - - - - 
9 คร ู คศ.2 1 - - - - - 

10 คร ู คศ.2 1 - - - - - 
11 คร ู คศ.2 1 - - - - - 
12 คร ู คศ.2 1 - - - - - 
13 คร ู คศ.2 1 - - - - - 
14 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
15 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
16 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
17 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
18 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
19 คร ู คศ.1 1 - - - - - 
20 คร ู คศ.1-3 - - - - - - 
21 คร ู คศ.1-3 - - - - - - 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

22 ครูผูดู้แลเด็ก ครูผู้ช่วย - - - - - - 
 

 



๙๕ 

 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

  พนักงานจ้าง               
  พนักงานจ้างตามภารกิจ               

23 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - - 15,000 180,000 - 7,200 7,560 
24 ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก    1 18,820 225,840 9,120 9,480 9,840 
25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี - 1 - - - - - 
  พนักงานจ้างทั่วไป               

26 คนงาน - 1 9,000 108,000 - - - 
27 ภารโรง - 1 - - - - - 
28/ ผู้ดูแลเด็ก - 1 - - - - - 

  รวมกองการศึกษา   22 100,990 1,253,880 34,560 42,000 42,480 

7) กองการประปา มีอัตราก าลังปัจจุบัน……12..….ต าแหน่ง……28…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ผูอ้ านวยการกองการประปา(นักบริหารงานการประปา) ต้น - 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักวิชาการเงินและบญัช ี ปก/ชก - 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

  ลูกจ้างประจ า               

3 พนักงานผลิตน้ าประปา บริการพืน้ฐาน 1 17,270 207,240 7,320 7,200 7,440 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ               
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี   1 12,580 150,960 6,120 6,360 6,600 
  พนักงานจ้างทั่วไป               

5 พนักงานจดมาตรวดัน้ า - 1 9,000 108,000 - - - 

6 คนงาน - 1 9,000 108,000 - - - 

  รวมกองการประปา   4 113,760 1,365,120 39,060 39,180 39,660 

8) กองสวัสดิการสังคม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……3..….ต าแหน่ง……3…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ต้น - 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักพัฒนาชุมชน ช านาญงาน 1 27,480 329,760 12,960 13,440 13,320 

  พนักงานจ้างทั่วไป               
3 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   1 17,570 210,840 8,520 8,880 9,240 
  รวมกองสวสัดิการสังคม   2 81,350 976,200 35,100 35,940 36,180 

9) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอัตราก าลังปัจจุบัน……-..….ต าแหน่ง……-…....อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
ระดับ จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

  (คน) คนละ 2564 2565 2566 

   -               

  รวมหน่วยตรวจสอบภายใน   - - - - - - 



๙๖ 

 
 

10) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง มีความต้องการยุบเลิกต าแหน่ง จ านวน…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน เงินเดือน เงินเดือน หมายเหต ุ

(คน)   ที่ตั้งไว้ลดลง   

  (1) (1)x12   

  พนักงานเทศบาล               

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   1 24,825 297,900   

11) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน…2….ต าแหน่ง…2...อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน หมายเหต ุ

(คน)   ที่ต้องตั้งไว้   

  (1) (1)x12   

  พนักงานจ้างตามภารกิจ         

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 11,500 138,000   

  พนักงานจ้างทั่วไป         

2 เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนทรัพย์สิน 1 9,000 108,000   

12) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน หมายเหต ุ

(คน)   ที่ต้องตั้งไว้   

  (1) (1)x12   

  พนักงานจ้างตามภารกิจ         

1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 11,500 138,000   

13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขฯ มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มขึ้น…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา  ดังนี ้

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน หมายเหต ุ

(คน)   ที่ต้องตั้งไว้   

  (1) (1)x12   

  พนักงานจ้างทั่วไป         

1 พนักงานขับรถยนต ์ 1 9,000 108,000   
14) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน มีความต้องการก าหนด
ต าแหน่ง เพิ่มขึ้น…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนเฉลีย่ 

(คน) ขั้นต่ า ขั้นสูง ที่ต้องตั้งไว้ 

  (1) (2) (1)+(2)/2x12 

  พนักงานเทศบาล         

1 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ) 

1 9,740 49,480 355,320 

 

 

 



๙๗ 

 
 

15) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปลัดเทศบาล มีความต้องการยุบเลิกต าแหน่ง เพิ่มขึ้น…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา  ดังนี ้

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน ค่าจ้าง ค่าจ้างท่ี หมายเหต ุ

(คน)   ตั้งไว้ลดลง   

  (1) (1)x12   

  ลูกจ้างประจ า         

1 พนักงานขับรถยนต ์ 1 18,790 225,480 เกษียณอายฯุ ยุบเลิก 

16) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปลัดเทศบาล มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มขึ้น…1….ต าแหน่ง…1...อัตรา  ดังนี ้

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน หมายเหต ุ

(คน)   ที่ต้องตั้งไว้   

  (1) (1)x12   

  พนักงานจ้างทั่วไป         

1 พนักงานขับรถยนต ์ 1 9,000 108,000   
 

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เทศบาลต าบลตลาดแค 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

54,320,000 57,036,000 59,887,800 
 

 
หมายเหตุ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 52,000,000 บาท  

 รวม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 3,520,000 บาท 

 หัก เงินอุดหนุนกิจการประปา จ านวน 1,200,000 บาท     
 



 จ านวน(คน) เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดเทศบาล(นักบรหิารงานท้องถ่ิน) กลาง 1 -               548,040 168,000 1 1 1  -  -  - 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 รายงาน ก.ท.สรรหา
2 รองปลัดเทศบาล(นักบรหิารงานท้องถ่ิน) ตน้ 1 1              409,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920   (34,110)
3 รองปลัดเทศบาล(นักบรหิารงานท้องถ่ิน) ตน้ 1 1              435,720 42,000 1 1 1  -  -  - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560  (36,310)ว่างให้ยุบ

ส านักปลัดเทศบาล(๐๑)
4 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล(นักบรหิารงานทั่วไป) ตน้ 1 1              369,000 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 424,320 437,640 450,720   (33,000)
5 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 1 1              299,640 - 1 1 1  -  -  - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360   (25,970)
6 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1 1              311,640 - 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320   (24,970)
7 นักทรพัยากรบุคคล ปก./ชก. 1 -               355,320 - 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ว่างเดมิ
8 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญการ 1 1              227,400 - 1 1 1 - - - 10,920 11,160 11,040 238,320 249,480 260,520   (18,950)
9 เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 1 -               297,900 - 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดมิ

ลูกจ้างประจ า
10 นักการ บรกิารพ้ืนฐาน 1 1              248,160 - 1 1 1  -  -  - 9,840 8,760 9,000 258,000 266,760 275,760  (20,680)ว่างให้ยุบ

11 พนักงานขบัรถยนต์ สนับสนุน 1 1              218,280 - 1  -  -  - - 1  - 7,200  -  - 225,480 225,480-  -  (18,190)ว่างให้ยบุ (ป ี65)

12 พนักงานวิทยุ สนับสนุน 1 1              203,520 - 1 1 1  -  -  - 7,320 7,440 7,200 210,840 218,280 225,480  (16,960)ว่างให้ยุบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
13 พนง.ขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา ทักษะ 1 1              159,000 - 1 1 1  -  -  - 6,600 6,840 7,080 165,600 172,440 179,520   (13,250)

พนักงานจ้างทั่วไป
14 พนักงานขบัรถยนต์ ทั่วไป 1 -               - -  - 1 1  - +1  - - 108,000 - - 108,000 - ก าหนดเพ่ิม
15 พนักงานดบัเพลิง ทั่วไป 5 5              540,000 - 5 5 5  -  -  - - - - 540,000 540,000 540,000   (9,000)
16 พนง.ขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา ทั่วไป 1 1              108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000   (9,000)
17 คนงาน ทั่วไป 2 2              216,000 - 2 2 2  -  -  - - - - 216,000 216,000 216,000   (9,000)

18 ยาม ทั่วไป 1 1              108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000   (9,000)

กองคลัง (๐๒)
19 ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบรหิารงานคลัง) ตน้ 1 1              356,160 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,080 13,440 411,480 424,560 438,000   (29,680)
20 นักวิชาการเงนิและบัญชี ช านาญการ 1 1              389,400 - 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,080 402,720 416,160 429,240   (32,450)
21 นักวิชาการพัสด ุ ปฏบิัตกิาร 1 1              180,720 - 1 1 1  -  -  - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480   (15,060)

9. ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เทศบาลต าบลตลาดแค 
การวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ที่ ชื่อสายงาน ระดบัต าแหน่ง/
วิทยฐานะ/ประเภท

 จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด

 จ านวนที่มอียู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะตอ้งใชใ้นชว่ง
ระยะ 3 ปีขา้งหน้า

อัตราก าลังคนเพ่ิม/ลด ภาระที่ใชจ้่ายที่เพ่ิมขึ้น(2) ค่าใชจ้่ายรวม
หมายเหตุ



 จ านวน(คน) เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสายงาน ระดบัต าแหน่ง/
วิทยฐานะ/ประเภท

 จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด

 จ านวนที่มอียู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะตอ้งใชใ้นชว่ง
ระยะ 3 ปีขา้งหน้า

อัตราก าลังคนเพ่ิม/ลด ภาระที่ใชจ้่ายที่เพ่ิมขึ้น(2) ค่าใชจ้่ายรวม
หมายเหตุ

22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 1 -               297,900 - 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดมิ
23 เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี ปง/ชง  - -               297,900 -  -  -  - - 1  -  - 297,900-  -  - 297,900-  -  - ยุบเลิก

พนักงานจ้างตามภารกิจ
24 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี คุณวุฒิ 1 -               -               -               1 1 1 +1  -  - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างทั่วไป
25 คนงาน ทั่วไป 1 -               108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000 ว่างเดมิ
26 เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรพัย์สิน ทั่วไป  - -               - - 1 1 1 +1  -  - 108,000 - - 108,000 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม

กองชา่ง (๐๔)
27 ผู้อ านวยการกองชา่ง(นักบรหิารงานชา่ง) ตน้ 1 1              362,640 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 418,080 431,400 444,720   (30,220)
28 นายชา่งโยธา ปฏบิัตงิาน 1 1              203,520 - 1 1 1  -  -  - 7,320 7,440 7,200 210,840 218,280 225,480   (16,960)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา คุณวุฒิ 1 -               -               -               1 1 1 +1  -  - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างทั่วไป
30 คนงาน ทั่วไป 4 3              432,000 4 4 4  -  -  - - - - 432,000 432,000 432,000 (9,000)ว่างเดมิ 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)
31 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ตน้ 1 1              369,480 42,000 1 1 1  -  -  - 13,080 13,440 13,320 424,560 438,000 451,320   (30,790)

(นักบรหิารงานสาธารณสุข)

32 นักวิชาการสุขาภบิาล ปฏบิัตกิาร 1 1              180,720 - 1 1 1  -  -  - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480   (15,060)

33 นักวิชการสาธารณสุข ปก/ชก 1 -               355,320 - 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ว่างเดมิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

34 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ คุณวุฒิ 1 1              165,600 - 1 1 1  -  -  - 6,720 6,960 7,200 172,320 179,280 186,480   (13,800)
พนักงานจ้างทั่วไป

35 พนง.ขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา ทั่วไป 1 -               108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000 ว่างเดมิ
36 คนงานประจ ารถขยะ ทั่วไป 3 3              324,000 - 3 3 3  -  -  - - - - 324,000 324,000 324,000   (9,000)
37 พนักงานขบัรถยนต์ ทั่วไป 1 -               - - 1 1 1 +1  -  - 108,000 - - 108,000 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม

38 คนงาน ทั่วไป 2 2              216,000 - 2 2 2  -  -  - - - - 216,000 216,000 216,000   (9,000)

กองวิชาการ (๐๗)
39 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน (นักบริหารงานทัว่ไป) ตน้ 1 1              349,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400   (29,110)



 จ านวน(คน) เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสายงาน ระดบัต าแหน่ง/
วิทยฐานะ/ประเภท

 จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด

 จ านวนที่มอียู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะตอ้งใชใ้นชว่ง
ระยะ 3 ปีขา้งหน้า

อัตราก าลังคนเพ่ิม/ลด ภาระที่ใชจ้่ายที่เพ่ิมขึ้น(2) ค่าใชจ้่ายรวม
หมายเหตุ

40 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1              311,640 - 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320   (25,970)
41 นิตกิร ปฏบิัตกิาร 1 1              185,040 - 1 1 1 - - - 9,600 8,640 7,560 194,640 203,280 210,840   (15,420)

กองการศึกษา (๐๘)
42 ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบรหิารงานการศึกษา) ตน้ 1 1              342,720 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560   (28,560)
43 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 - 355,320 - 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ร้องขอให้ กสถ. สรรหา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
44 ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ 1 - 180,000 - 1 1 1  -  -  -  - 7,200 7,560 180,000 187,200 194,760  (15,000)ว่างเดมิ

โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค
45 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.๓ 1 -  - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงินอุดหนุน/รายงาน กท. สรรหา

46 รองอ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.๒ 1 1  - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงนิอุดหนุน
47 ครู ค.ศ.๑-๓ 17 15  - - 17 17 17 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงินอุดหนุน/ว่างเดมิ 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
48 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี คุณวุฒิ 1 1 - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงนิอุดหนุน

พนักงานจ้างทั่วไป
49 คนงาน ทั่วไป 1 1 108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000)งบท้องถ่ินจ่าย
50 ภารโรง ทั่วไป 1 1  - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงนิอุดหนุน

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลตลาดแค

51 ครผูู้ดแูลเดก็ คผช-คศ.3 1 -  - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงินอุดหนุน/ว่างเดมิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
52 ผู้ชว่ยครผูู้ดแูลเดก็ คุณวุฒิ 1 1 225,840 - 1 1 1  -  -  - 9,120 9,480 9,840 234,960 244,440 254,280 (18,820)งบท้องถ่ินจ่าย

พนักงานจ้างทั่วไป
53 ผู้ดแูลเดก็ ทั่วไป 1 1  - - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - จ่ายจากเงนิอุดหนุน

กองการประปา (๐๙)
54 ผู้อ านวยการกองการประปา(นักบรหิารงานประปา) ตน้ 1 - 393,600 42,000 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดมิ/รายงาน กท.สรรหา

55 นักวิชาการเงนิและบัญชี ปก/ชก 1 - 355,320 - 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 (29,610) ว่างเดิม
ลูกจ้างประจ า

56 พนักงานผลิตน้ าประปา บรกิารพ้ืนฐาน 1 1 207,240 - 1 1 1  -  -  - 7,320 7,200 7,440 214,560 221,760 229,200   (17,270)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

57 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี คุณวุฒิ 1 1 150,960 - 1 1 1  -  -  - 6,120 3,660 6,600 157,080 160,740 167,340   (12,580)



 จ านวน(คน) เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสายงาน ระดบัต าแหน่ง/
วิทยฐานะ/ประเภท

 จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด

 จ านวนที่มอียู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะตอ้งใชใ้นชว่ง
ระยะ 3 ปีขา้งหน้า

อัตราก าลังคนเพ่ิม/ลด ภาระที่ใชจ้่ายที่เพ่ิมขึ้น(2) ค่าใชจ้่ายรวม
หมายเหตุ

พนักงานจ้างทั่วไป
58 พนักงานจดมาตรวัดน้ า ทั่วไป 1 1 108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000   (9,000)
59 คนงาน ทั่วไป 1 1 108,000 - 1 1 1  -  -  - - - - 108,000 108,000 108,000   (9,000)

กองสวัสดกิารสังคม (๑๑)
60 ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม ตน้ 1 - 393,600 42,000 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดมิ

(นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม)
61 นักพัฒนาชมุชน ช านาญการ 1 1 329,760 - 1 1 1  -  -  - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480   (27,480)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
62 ผู้ชว่ยนักพัฒนาชมุชน คุณวุฒิ 1 1 201,840 - 1 1 1  -  -  - 8,520 8,880 9,240 210,360 219,240 228,480   (17,570)

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)
63 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 -               - - 1 1 1 +1  -  - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพ่ิม

88 67 13,708,500 588,000 88 88 88 +4  -  - 948,060 527,820 422,400 15,244,560 15,772,380 16,194,780

(4) 2,286,684 2,365,857 2,429,217 

(5) 17,531,244 18,138,237 18,623,997 

(6) 32.27 31.80 31.10 
หมายเหต ุ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน   เป็นเงนิ 55,520,000.-   บาท

*งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไว้  52,000,000.- บาท
*งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งไว้  3,520,000.-บาท
*หัก เงนิอุดหนุนกิจการประปา จ านวน 1,200,000.- บาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   บาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากเทศบัญญัต ิ ปี ๒๕๖๕ เพ่ิมขึ้น ๕%    เป็นเงนิ บาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากเทศบัญญัต ิ ปี ๒๕๖๖ เพ่ิมขึ้น ๕%    เป็นเงนิ บาท

54,320,000 
57,036,000 
59,887,800 

คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

รวม 

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15%

รวมเป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรทั้งสิ้น



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.  แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
     



หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัตกิาร/ช านาญการ 

                 20-2-12-3205-001 

10. 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  33    ปีปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564--25662566  

 
            ปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

              20-2-00-1101-001 
 
 

 

                           
                                        รองปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่น ระดับต้น)                                              รองปลดัเทศบาล (บริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 
                                                  20-2-00-1101-00๒                                                                 20-2-00-1101-00๓ 

              
   
 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป   

ระดับต้น 
20-2-01-2101-001 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  

ระดับต้น 
20-2-04-2102-001 

   

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 

ระดับต้น 
20-2-05-2103-001 

 

กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น 

20-2-06-2104-001 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

นักบริหารงานท่ัวไป   
ระดับต้น 

20-2-07-2101-002 
 

กองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น 
20-2-08-2107-001 

 

กองการประปา 
นักบริหารงานประปา 

ระดับต้น 
 20-2-09-2106-001 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงาน
สวัสดิการสงัคม 

ระดับต้น 
20-2-11-2105-001 

                

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจ าตัวประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานรักษาความสงบ

เรียบร้อยและมั่นคง 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดุและ    
  ทรัพย์สิน 

- งานจัดเก็บและพัฒนา  
  รายได้ 

- งานแผนที่ภาษีและ 
  ทะเบียนทรัพย์สิน 

 

-  - งานแบบแผนและ   
      ก่อสร้าง 

- งานการโยธา 
- งานธุรการ 
 

- งานสุขาภิบาลและ 
   อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและ 
   ควบคุมโรคติดต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานธุรการ 

 

- งานแผนและงบประมาณ    
- งานประชาสมัพันธ์ 
-  งานนติิการ 
-  งานธุรการ 
 

 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - งานกีฬาและนันทนาการ 
 - งานธุรการ 
 - งานการเงินและบัญช ี
 - ร.ร.เทศบาลตลาดแค 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลตลาดแค 

- งานผลติและบริการ 
- งานซ่อมบ ารุง 
- งานการเงินและบัญช ี

 - งานจัดเก็บและพัฒนา 
  รายได้ 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการเด็ก  
  และเยาวชน 
- งานธุรการ 
 

                        



10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  33    ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564--25662566  

 
 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - 1 3 1 - ๑ 3  
(-๑ ปี 2565) 

- ๑ 9  
(+๑ ปี 2565) 

ส านักปลัดเทศบาล 

งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

งานธุรการ 

งานทะเบียนราษฎร 
และบัตรประชาชน 

  พนักงานเทศบาล 
 -  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
    (20-2-01-3102-001) 
 

พนักงานเทศบาล 
- นักจัดการงานท่ัวไป (ช านาญการ) (1) 
 (20-2-01-3101-001) 
พนักงานจ้าง 
- คนงาน (ท่ัวไป) (1) 

พนักงานเทศบาล 
 -  นักจัดการงานทะเบียนและบตัร (ช านาญการ) (1)   

(20-2-01-3104-001) 
 
  

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและม่ันคง 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
 (20-2-01-4101-001) 
ลูกจ้างประจ า 
- นักการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1)  
  (ยุบเลิก ปีงบประมาณ 2565) 
พนักงานจ้าง 
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1)  
  (ก าหนดเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 
  

งานส่งเสริมการเกษตร 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

20-2-01-2101-001 

 พนักงานเทศบาล 
-  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   (ช านาญการ)  (1) 
   (20-2-01-3810-001) 
ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานวิทยุ  (1) 
 พนกังานจ้าง 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  (ตามภารกิจ) (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  (ท่ัวไป) (1) 
- พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (๕) 
- คนงาน(ท่ัวไป) (1) 
- ยาม(ท่ัวไป) (๑) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน  ๑ 1 1 - 1 
 

- 1 
(+๑ ปี 2564) 

- 2 
(+๑ ปี 2564) 

 
 
 

กองคลัง 
 

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิชาการเงินและบญัชี  (ช านาญการ)  (1) 
 (20-2-04-3201-001) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1) 
 (20-2-04-4201-001) 
  (ยุบเลิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ภารกิจ) (1) 
  (ก าหนดเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)  (1) 
(20-2-04-3204-001) 
) 

พนักงานเทศบาล 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)  (1) 
  (20-2-04-4204-001) 
พนักงานจ้าง 
- เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน (ท่ัวไป) (1) 
  (ก าหนดเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 

พนักงานจ้าง 
- คนงาน  (ทั่วไป) (1) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

20-2-04-2102-001 
 



 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - ๑ - - - ๑ 
 

- 1 
(+๑ ปี 2564) 

- 4 

 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 

20-2-05-2103-001 
 

งานแบบแผนและก่อสร้าง งานการโยธา 

พนักงานเทศบาล 
-นายช่างโยธา  (ปฏิบัติงาน)  (1) 
(20-2-05-4701-001) 
พนักงานจ้าง 
- คนงาน (ท่ัวไป) (3) 
 

งานธุรการ 

พนักงานจ้าง 
- คนงาน (ท่ัวไป) (1) 

กองช่าง 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
(ก าหนดเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - ๑ - ๒ - - - 1 - 7 
(+๑ ปี 2564) 

 

งานสุขาภิบาล 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ)  (1) 
(20-2-06-3606-001) 
พนักงานจ้าง 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ท่ัวไป) (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (3) 
- คนงาน(ท่ัวไป) (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) 
  (ก าหนดเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  (1) 
 (20-2-06-3601-001) 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) (1) 

20-2-06-2104-001 
 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ตามภารกิจ) (1) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป พนกังานครู

เทศบาล 
ครูผูดู้แลเด็ก พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ทั่วไป 

จ านวน - ๑ - 1 - - 19 1 3 3 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  (1) 

20-2-08-2107-001 
 

งานการบริหาร
การศึกษา 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล

ตลาดแค 

 

พนักงานครูเทศบาล 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (1) 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(1) 
 - ครูผู้ช่วย/คร.ู1 - คศ.3 (17) 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 
(ภารกิจ : บุคลากรสนบัสนุน            
การสอน) (1) 
- ภารโรง (ทั่วไป : บุคลากร
สนับสนุนสถานศึกษา) (1) 
- คนงาน (ท่ัวไป) (1) 

พนักงานเทศบาล 
- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) (1) 
 (20-2-08-3803-001) 
พนักงานจ้าง  
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)(1) 
 
 

 

 

งานการเงินและบัญชี 

งานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

พนักงานครูเทศบาล 
- ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. (1) 
พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ภารกิจ)(1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ไป) (1) งานกีฬาและนันทนาการ 

กองการศึกษา 



 

 

 

 
 

 
 

 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน  ๑ ๑ - - - - 1 - - 

 
 

งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและ 
เยาวชน 

ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

20-2-11-2105-001 

พนักงานเทศบาล 
-นักพัฒนาชุมชน (ช านาญการ) (1) 
(20-2-11-3801-001) 

งานธุรการ 

 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 

กองสวัสดิการสังคม 



 

 

 

 
  
 

 
 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - ๑ 1 ๑ - - - - - - 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (1) 

20-2-07-2101-002 
 

งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ) (1) 
(20-2-07-3103-001) 
 

งานธุรการ งานนิติการ 

พนักงานเทศบาล 
-นิติกร (ปฏิบัติการ) (1) 
(20-2-07-3105-001) 
 

กองวิชาการและแผนงาน 



 

 

 

 
 

 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - 1 - 1 - - 1 1 - 2 

 
 

 

ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานผลิตน้ าประปา (1) 
พนักงานจ้าง 
- พนักงานจดมาตรน้ า (ท่ัวไป) (1) 
- คนงาน (ท่ัวไป) (1) 

งานผลิตและบริการ งานซ่อมบ ารุง งานการเงินและบัญชี 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) (1) 

20-2-09-2106-001 

พนักงานเทศบาล 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.)  (1) 
(20-2-09-3201-002) 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี
  (ตามภารกิจ) (1) 
 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

กองการประปา 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

ระดบั 
อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

ระดับกลาง ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 
(+1 ป ี2564) 

- - - - - - 

 
 

 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ (1) 
20-2-12-3205-001 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

548,040 84,000 84,000 716,040
[( 22,700 +68,640 ) / 2] X 12 ) ( 7,000 X 12 ) ( 7,000 X 12 ) รายงาน กท.สรรหา

409,320 42,000 - 451,320
( 34,110 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

435,720 42,000 - 477,720

(36,310 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) ว่างให้ยุบ

ส านักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล

369,000 42,000 - 438,000
( 33,000 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

299,640 - - 299,640
( 24,970 X 12 )

311,640 - - 311,640
( 25,970 X 12 )

355,320 - - 355,320
[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 ) ว่างเดมิ

227,400 - - 227,400
( 18,950X 12 )

297,900 - - 297,900
[(8,750 + 40,900 ) / 2] X 12 ) ว่างเดมิ

ลูกจ้างประจ า
248,160  - - 248,680

( 20680X 12 ) ว่างให้ยุบ
218,280  - - 218,280

( 18190 X 12 ) ว่างให้ยุบ
203,520  - - 203,520

( 16,960X 12 ) ว่างให้ยุบ

ลจ.ประจ า

พนักงานขบัรถยนต์ ลจ.ประจ า

9 นายหัสชยั  ฉมิกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานวิทยุ ลจ.ประจ า - พนักงานวิทยุ

- นักการ ลจ.ประจ า

8 นายสมบูรณ์  ชา่งเกวียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 - พนักงานขบัรถยนต์ ลจ.ประจ า -

7 นายมนัส  แขโคกกรวด ประถมศึกษาปีที่ 4 - นักการ ลจ.ประจ า

ชก.

6  - ว่าง -  - 20-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 20-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

5 นายกฤษณพล  พัฒนาศูนย์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต 20-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ชก. 20-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

20-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

ชก.

4  - ว่าง -  - 20-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 20-2-01-3102-001

3 นางจิตตานันท์  พัสกา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต 20-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

ชก.

ต้น

2 นางสาวสรัญญา  แหวนทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 20-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 20-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก.

รองปลัดเทศบาล ต้น

1 นางสาวเพียงเพ็ญ  สุขะเดชะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต 20-2-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ต้น 20-2-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป

20-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น

3 นางกุลสิริ  เปรมกลาง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-2-00-1101-003 รองปลัดเทศบาล ต้น 20-2-00-1101-003

2 นายอัครเดช ชณิวงษ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 20-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น

หมายเหตุ

1  - ว่าง -  - 20-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 20-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง

11. บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ

ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

159,000  - - 159,000

( 13,250 X 12 )

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )

108,000 - - 108,000
( 9,000 X 12 )

108,000 - - 108,000
( 9,000 X 12 )

- ยาม (ทั่วไป)19 นายยงยุทธ  เย็นดี  - - ยาม (ทั่วไป)

(ทั่วไป)

18 นางวรรณลักษณ์  บุษราคัม ประถมศึกษาปีที่ 2 - คนงาน (ทั่วไป) - คนงาน (ทั่วไป)

17 นายผดุงศักดิ ์ยุทธกลาง ประถมศึกษาปีที่ 4 - พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

(ทั่วไป) - พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

คนงาน (ทั่วไป)

- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

16 นางอรุณ  เต็มเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 3 - คนงาน (ทั่วไป) -

15 นายไชยา  อารมย์สวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

(ทั่วไป)

14 นายสันติภาพ  สิงห์เพชร ประถมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

13 นายสมหมาย บุญหล้า ประถมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) - พนักงานดับเพลิง

- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

12 นายบรรหาร แก้วกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) -

11 นายสมรถ แซ่เฮง มัธยมศึกษาปีที่ 3 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

10 นายสมจิตร ขวัญดี มัธยมศึกษาปีที่ 6 - พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

(ทักษะ) - พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

(ทักษะ)

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชกา
ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองคลัง

พนักงานเทศบาล
356,160 42,000 - 398,160

( 29,680 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

389,400 - - 389,400
( 32,450X 12 )

ยุบเลิก

180,720 - - 180,720
[ 15,060X 12 )

297,900 - - 297,900
[(8,750 + 40,900 ) / 2] X 12 ) ขอใช้บญัชี กสถ.

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

138,000 - - 138,000
( 11,500 X 12 ) ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 ) ว่างเดิม
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 ) ก าหนดเพ่ิม
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรพัย์สิน (ทั่วไป)

- คนงาน (ทั่วไป)

8  -  - - เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรพัย์สิน  -  -

7  - ว่าง -  - - คนงาน (ทั่วไป)

ปง./ชง.

6  -  - -  -  - - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

(ภารกิจ)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบตัิการ

5 -ว่าง- - 20-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ปง./ชง. 20-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- - -

4 นายกิตติ เหลืองศิริธัญ นิติศาสตรบัณฑิต 20-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20-2-04-3204-001

ชก.

3 -ว่าง- - 20-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ปง./ชง. - - -

นักบริหารงานการคลัง ต้น

2 นางสาวคนึงนิจ เขตต์กลาง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 20-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

1 นางสาวรชยา  สิรฐานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 20-2-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 20-2-04-2102-001

เงินประจ าต าแหน่ง
หมายเหตุ

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองชา่ง

พนักงานเทศบาล

362,640 42,000 - 404,640
( 30,220 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

203,520 - - 203,520
( 16,960 X 12 )

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

138,000 - 21,420 159,420
( 11,500 X 12 ) ( 1,785 X 12 ) ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 ) ว่างเดิม
- คนงาน (ทั่วไป)7  - ว่าง -  - - คนงาน -

(ทั่วไป)

6 นางบุญส่ง  ศิริค า มัธยมศึกษาปีที่ 6 - คนงาน (ทั่วไป) - คนงาน (ทั่วไป)

คนงาน (ทั่วไป)

5 นายบรรจง  ฉมิกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 6 - คนงาน (ทั่วไป) - คนงาน

- ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา (ภารกิจ)

4 นายวิลัย บุษราคัม ประถมศึกษาปีที่ 6 - คนงาน (ทั่วไป) -

3 - - - - -

ต้น

2 นายทศพล  พินิจพงษ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 20-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ปง. 20-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ปง.

เงินประจ าต าแหน่ง
หมายเหตุ

1 นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชยั วิทยาศาสตรบัณทิต 
(อุตสาหกรรมก่อสร้าง)

20-2-05-2103-001 นักบริหารงานชา่ง ต้น 20-2-05-2103-001 นักบริหารงานชา่ง

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

พนักงานเทศบาล
369,480 42,000 - 411,480

( 30,790 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

นางสาวภาพตะวัน ชลาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 20-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

ปก. 20-2-06-3606-001 นักวิชการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

ปก. 180,720 - - 180,720

 (เคมทีรัพยากรสิ่งแวดล้อม) (15,060 X 12 )
20-2-06-3601-001 นักวิชการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ
 ปก./ชก. 20-2-06-3601-001 นักวิชการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

 ปก./ชก. 355,320 - - 355,320

[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 ) ขอใช้บญัชี กสถ.

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

165,600  -  - 165,000
( 13,800X 12 )

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 ) ก าหนดเพ่ิม

(ทั่วไป)

11 - - - - (ทั่วไป) - พนักงานขบัรถยนต์ (ทั่วไป)

คนงาน (ทั่วไป)

10 นางสาวรัชดาภรณ์ เพ็ชรพิ
มาย

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - คนงาน (ทั่วไป) - คนงาน

- คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป)

9 นางเรียม ตันยาง ประถมศึกษาปีที่ 2 - คนงาน (ทั่วไป) -

8 นายบุญเชดิ ท านา ประถมศึกษาปีที่ 6 - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป)

(ทั่วไป)

7 นายสมหวัง เติมกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6 - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป)

พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

(ทั่วไป)

6 นายประหยัด  สาดกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6 - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) - คนงานประจ ารถขยะ

- ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)

5 นายชาติ  เกริกอ านาจ ประถมศึกษาปีที่ 6 - พนง.ขบัเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

(ทั่วไป) -

4 นางสาวดวงดาว  ญาติกลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)

20-2-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น

2

3  - ว่าง -  -

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

1 นางเครือวัลย์  วรชมพู พยาบาลศาสตรบัณฑิต 20-2-06-2104-001 นักบริหารงาน
สาธารณสุข

ต้น

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

พนักงานเทศบาล

349,320 42,000
( 29,110X 12 ) ( 3,500 X 12 )

311,640
( 25970 X 12 )

185,040

( 15420 X 12 )

20-2-07-3105-001 นิติกร ปก. - - 185,0403 นายวรวัฒน์ จรลี นิติศาสตรบัณฑิต 20-2-07-3105-001 นิติกร ปก.

20-2-07-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ชก. - - 311,6402 นายเฉลิมศักดิ ์พ้วยเปิ้น รัฐศาสตรบัณฑิต 20-2-07-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชก.

ต้น 20-2-07-2101-002 นักบริหารงานทั่วไป ต้น - 391,320

กองวิชาการและแผนงาน

1 นางสุรัชดา ตันตระกูล การศึกษาศาสตรบัณฑิต 20-2-07-2101-002 นักบริหารงานทั่วไป

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

342,720 42,000 - 384,720
( 28560 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

355,320 - - 355,320

[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 ) ขอใช้บญัชี กสถ.

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค
- - -

354,960 42,000 - 358,460
(29,580x12) (3,500x12)

342,360 - - 342,360
[( 15,440+41620) / 2] X12) ว่างเดิม

353,880 134,400 - 488,280
(29,490x12) (5,600x2x12)

430,320 134,400 - 564,720
(35,860x12) (5,600x2x12)

398,280 134,400 - 532,680
(33,190x12) (5,600x2x12)

342,360 - - 342,360
[( 15,440+41620) / 2] X12) ว่างเดิม

344,640 134,400 - 479,040
(28,720x12) (5,600x2x12)

202086500068 ครู คศ.310 นางสาวจินดาภัทร์ คิดการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 202086500068 ครู คศ.๒

คศ.3

9 -ว่าง-  -  202086500059 ครู  202086500059 ครู

ครู คศ.3

8 นางสาวมะลิวัลย์ พันธ์พิบูลย์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500069 ครู คศ.๒  202086500069 ครู

 202086500085 ครู คศ.3

7 นางสุดารา  ประทีป ครศุาสตรบัณฑิต  202086500062 ครู คศ.๒  202086500062

6 นางขนิษฐา เผนโคกสูง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500085 ครู คศ.๒

คศ.๒

5 -ว่าง-  -  202086500057 ครู  202086500057 ครู

คศ.๓ *รายงาน ก.ท.
 สรรหา

4 นายสุทัศน์ จีนกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202085500055 รองอ านวยการสถานศึกษา คศ.๒  202085500055 รองอ านวยการสถานศึกษา

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

3 -ว่าง-  202085500054 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.๓  202085500054 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

20-2-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ต้น

2  - ว่าง -  - 20-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 20-2-08-3803-001

1 นายปัณณธร สอนค าเสน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 20-2-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ต้น

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

323,880 42,000 - 365,880
(26,990x12) (3,500x12)

311,880 42,000 - 353,880
(25,990x12) (3,500x12)

305,880 42,000 - 347,880
(25,490x12) (3,500x12)

301,440 42,000 - 343,440
(25,120x12) (3,500x12)

317,280 - - 317,280
(26,440x12)

286,920 42,000 - 328,920
(23,910x12) (3,500x12)

269,400 - - 269,400
(22,450x12)

264,000 - - 264,000
(22,000x12)

246,360 - - 246,360
(20,530x12)

241,320 - - 241,320
(20,110x12)

239,520 - - 239,520
(19,960x12)

-ว่าง- 342,360 - - 342,360
[( 15,440+41620) / 2] X12) ว่างเดิม

202016600315 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค

22 202016600315 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.

คศ.1

21 นางอัจฉราพร กลัดสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต  202086500067 ครู คศ.1  202086500067 ครู คศ.1

ครู คศ.1

20 นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกขจร ครุศาสตรบัณฑิต 202086500056 ครู คศ.1 202086500056 ครู

 202086500070 ครู คศ.1

19 นายอดิศร พงษ์ชนะ ศึกษาศาสตบัณฑิต  202086500061 ครู คศ.1  202086500061

18 นางรุ่งอรุณ ชยัสุนทร ครุศาสตรบัณฑิต  202086500070 ครู คศ.1

คศ.2

17 นางสาวลดาวัลย์ ควบพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต  202086500072 ครู คศ.1  202086500072 ครู คศ.1

ครู คศ.1

16 นางวนิดา กาดกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500060 ครู คศ.2  202086500060 ครู

 202086500066 ครู คศ.๒

15 นางสาวสิริมา มุสิกะสาร ครศุาสตรบัณฑิต  202086500071 ครู คศ.1  202086500071

14 นางสาวอรัญญา นาดี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500066 ครู คศ.๒

คศ.๒

13 นางสาวอรทัย ชนิกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500065 ครู คศ.๒  202086500065 ครู คศ.๒

ครู คศ.๒

12 นางสาวกชมล  กิจตเิมธานันท์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500064 ครู คศ.๒  202086500064 ครู

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ

11 นางสาวอรุณ ปานกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  202086500063 ครู คศ.๒  202086500063

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

180,000 - - 180,000
( 15,000 X 12 )

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค

169,080 -  - 169,080
(14,090x12)

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )

พนักงานจ้างตามภารกิจ
225,840  -  - 225,840

( 18,820 X 12 )
พนักงานจ้างทั่วไป

108,000 - - 108,000
( 9,000 X 12 )

- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

(คุณวุฒิ) - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

28 นางนัฐทิราพร  เกริกอ านาจ อนุปริญญา - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค

27 นางละเอียด กระจ่างโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก

(ทั่วไป)

26 นายสราวุธ ศิริทรัพย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงาน (ทั่วไป) - คนงาน (ทั่วไป)

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

(คุณวุฒิ)

25 นายจรัญ นาดี มัธยมศึกษาตอนปลาย - ภารโรง (ทั่วไป) - ภารโรง

ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
24 นางจุฑามาศ  ผ่องสูงเนิน ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี
(คุณวุฒิ) -

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ

23  - ว่าง -  - - - - -

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองการประปา

พนักงานเทศบาล
393,600 42,000 - 435,600

[( 15,430+50,170) / 2] X 12 ) ( 3,500 X 12 ) รายงาน กท.สรรหา

งานการเงินและบัญชี
355,320 - - 355,320

[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 ) ว่างเดมิ

ลูกจ้างประจ า

207,240  - - 207,240
( 17,270 X 12 )

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

150,960 - - 150,960
( 12,580X 12 )

พนักงานจ้างทั่วไป
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
(ทั่วไป)

คนงาน(กองประปา) (ทั่วไป)

6 นายสัมฤทธิ ์ศิริค า มัธยมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานจดมาตรวัดน้ า (ทั่วไป) - พนักงานจดมาตรวัดน้ า

- ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

(คุณวุฒิ)

5 นายธานี  จันทร์กลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 - คนงาน (ทั่วไป) -

4 นางลักคณา  นาดี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

(คุณวุฒิ)

ปก./ชก.

3 นายสมเจต จันทร์กลาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 - พนักงานผลิตน้ าประปา ลจ.ประจ า - พนักงานผลิตน้ าประปา ลจ.ประจ า

นักบริหารงานการประปา ต้น

2 -ว่าง- - 20-2-09-3201-002 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 20-2-09-3201-002 นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

หมายเหตุ

1  - ว่าง -  - 20-2-09-2106-001 นักบริหารงานการประปา ต้น 20-2-09-2106-001

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองการประปา เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

กองสวัสดิการสังคม

393,600 42,000 - 435,600
[( 15,430+50,170) / 2] X 12 ) ( 3,500 X 12 ) ว่างเดิม

329,760 - - 329,760
( 27480 X 12 )

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

210,840  -  - 210,840
( 17570 X 12 )

ผู้ชว่ยนักพัฒนาชมุชน (คุณวุฒิ)

20-2-11-3801-001 นักพัฒนาชมุชน ชก.

3 นางสาวอารีย์ วัฒนากลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผู้ชว่ยนักพัฒนาชมุชน (คุณวุฒิ) -

2 นางสาวสุพิศ แสนล า วิทยาศาสตรบัณฑิต 20-2-11-3801-001 นักพัฒนาชมุชน ชก.

หมายเหตุ

1  - ว่าง -  - 20-2-11-2105-001 นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม

ต้น 20-2-11-2105-001 นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม

ต้น

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง



เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอืนๆ

หน่วยตรวจสอบภายใน
พนักงานเทศบาล

355,320 - - 355,320
[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 ) ก าหนดเพ่ิม

- - - - - - - - - - -

ปก./
ชก.

เงินประจ าต าแหน่ง
หมายเหตุ

1  -  -  -  -  - 20-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

บญัชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดือน



๑๒๖ 

 

2. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บคุลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตลาดแค 

เทศบาลต าบลตลาดแค ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยจัดท าแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
รอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 
เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธร รมาภิบาล                   
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ   
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ
ทุกส่วนราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โชเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น ปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทศบาลต าบลตลาดแค จะยึดถือ
ปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

  การบริหารโครงการ  
  การให้บริการ 
  การวิจัย 
  ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
  การเขียนหนังสือราชการ 
  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เทศบาลต าบลตลาดแค เล็งเห็นว่า 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี  
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาล
ต าบลตลาดแค  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ 
เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2561 โดยได้มีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ 
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ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลต าบลตลาดแค ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเกษตรกรรม 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกีฬาและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงสร้างพื้นฐาน 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลต าบลตลาดแค จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล
ต าบลตลาดแค โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เทศบาลต าบลตลาดแค มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจ

ในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองการประปา กองสวัสดิการสังคม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเปูาหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลต าบลตลาดแค เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุ

แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึง
การคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงาน
จ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
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สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ เทศบาลต าบลตลาดแค มีการบริหารงาน
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
เทศบาลต าบลตลาดแค ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี เทศบาลต าบลตลาดแค ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  

รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่
บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้น
เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

เทศบาลต าบลตลาดแค จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการ
จัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและ
สมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
เทศบาลต าบลตลาดแค ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่รัฐ

เป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
เทศบาลต าบล ตลาดแค  เห็ นคว ามส าคัญของการมี คุณธ ร รมจริ ย ธ ร รมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา  บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในเทศบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลตลาดแค เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้ น เทศบาลต าบล                     
ตลาดแค จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการ
น าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  
Facebook ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง 
(Digital Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 

มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลตลาด
แค ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
 

 เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่ อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแคในทุกระดับ โดย
ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน 
และสังคม ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือให้พนักงาน
และลูกจ้าง มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร วม และไม่หวังประโยชน์                  
ส่วนตน อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลตลาดแค ยังก าหนดค่านิยม
ร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแคทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่              ก าหนด
ไว้ โดยเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตาม
ประมวล จ ริ ย ธ ร รม  และ เ จตน ารมณ์ ใ นก ารปู อ งกั นแ ละต่ อต้ านก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น  
ของเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอื่น 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง                           
พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว                           
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี

หน้าที่รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน
กรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมี
ลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
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6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ                   
มีแนวทางดังนี้ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่
รัฐก าหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 

6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย

หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มีแนวทางดังนี้ 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้               
มีแนวทางดังนี้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน 
โดยมิชอบ 

8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้
สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์
ตามเปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้
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8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที่รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

9.10 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน    

        9.11 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

9.12 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา
แอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน                   มี
แนวทางดังนี้ 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

10.2  สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย  รู้

ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
10.3 การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี

เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปูาหมายมีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตลาดแค โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



๑๓๘ 

 

   11.3  บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค จะตระหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบล                     
ตลาดแค หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเทศบาลต าบลตลาดแคในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
   11.4  บุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


