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1. หลักการและเหตุผล 
 
 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 4  กันยายน  2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)  
พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการ
ใด  จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด(ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี   
 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลพระแท่นจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 
 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
 2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้นหรอืไม ่
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพระแท่น  
 2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลพระแท่น เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

 คณะกรรมการจัดท าแผน อัตราก าลั งของเทศบาลต าบลพระแท่น  ซึ่ งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่นเป็นประธาน  ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
เป็นกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1  คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระแท่นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลพระแท่น เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลพระแท่น 
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บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับ
สถานการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลพระแท่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด 
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณ 
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เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ 

 
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมคีวามจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลั งที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 

 



-5- 
 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม              
(Right jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการโดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ 
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Freamwork) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 -การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ( Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 -การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 4.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 4.1.1ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 
        ต าบลพระแท่น  มีชื่อเรียกสืบเนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น 
โอบรอยแท่นพระพุทธบาทไว้ ต่อมามีการจัดตั้งชื่อต าบลอย่างเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า “ต าบลพระแท่น” เดิมที
ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็กๆ ไม่มาการแบ่งเขตการปกครองชัดเจน เมื่อปี 
2360 มีการอพยพของกลุ่มชาวจีนเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ ต่อมามีการแบ่งเขตหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านแรกที่
เกิดข้ึนว่า “หมู่บ้านส านักเย็น” และมีหมู่บ้านอื่นๆตามมาจวบจนปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระแท่น จ านวน 12 หมู่บ้าน และในจ านวนนี้ มี 6 หมู่บ้าน ที่มีพ้ืนที่บางส่วน
ของหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา พื้นที่ต าบลพระแท่น มีป่าพระแท่นดงรัง
เป็นพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวรรณคดี มีเนินเขาที่
ส าคัญ 2 แห่ง แห่งแรกเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง ยอดสูง 55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธ
บาทจ าลองไว้ภายใน แห่งที่สองมีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมหน้าลาด ลักษณะคล้ายแท่นหรือเตียงนอน 
วนอุทยานพระแท่นดงรังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระแท่นดงรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ เป็นป่าไม้
เบญจพรรณ ประกอบด้วยไม้ประเภท ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้แดง ฯลฯ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2525 ต าบลพระแท่นมีสถานที่ส าคัญมาแต่โบราณกาล คือ วัดพระแท่นดงรัง หรือพระแท่น
ดงรัง สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ ในประเทศลังกา ณ 
สถานที่แห่งนี้ มีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีต านานที่แต่งขึ้น ในภายหลังเพ่ือเป็นเครื่องเจริญศรัทธา บริเวณวัดมี
โบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ เขาถวายพระเพลิง ปล่อง
พญานาค และยังมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ทุกๆปี ประมาณกลางเดือน 4 ของไทย จะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่ 

 
4.1.2 ลักษณะที่ตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต 

         
ภาพแสดงขอบเขตเทศบาลต าบลพระแท่น 
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ลักษณะท่ีตั้ง ของเทศบาลต าบลพระแท่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10  ต าบลพระแท่น  อ าเภอ    
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากอ าเภอท่ามะกา ประมาณ  17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 
ประมาณ 35 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ 10.6 ตามรางกิโลเมตร  

เขตการปกครอง พ้ืนที่ของเทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลพระแท่น จ านวน 12 
หมู่บ้าน ได้แก่ 
   หมู่ที่ ๑   บ้านส านักเย็น  (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)   
   หมู่ที่ 3  บ้านไร ่   (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
   หมู่ที่ 4  บ้านไร ่   (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
   หมู่ที่ 5  บ้านท่าโป่ง  (เต็มพ้ืนที่)  
   หมู่ที่ 6  บ้านดอนรัก  (เต็มพ้ืนที่)  
   หมู่ที่ 7  บ้านกระโดนโพรง (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
   หมู่ที่ 10 บ้านพระแท่น  (เต็มพ้ืนที่)  

หมู่ที่ 11 บ้านหนองง ู  (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
หมู่ที่ 12 บ้านกระโดนโพรง (เต็มพ้ืนที่) 
หมู่ที่ 13 บ้านโป่งพระแท่น  (เต็มพ้ืนที่)  
หมู่ที่ 15 บ้านดอนสามหลัง (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
หมู่ที่ 16 บ้านดงรัง  (เต็มพ้ืนที่)  

 
อาณาเขตติดต่อ   

   ทิศเหนือ จรดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกสี่หมื่น 
   ทิศใต้  จรดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
   ทิศตะวันออก จรดกับ เทศบาลต าบลหนองลาน    
   ทิศตะวันตก  จรดกับ วนอุทยานพระแท่นดงรัง, ต าบลตะคร้ าเอน 

ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 

ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลฯ ปี พ.ศ.๒๕63 
ประชากรชาย            (คน) 2,963  
ประชากรหญิง           (คน) 3,222 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น (คน) 6,185 
จ านวนครัวเรือน         (ครัวเรือน) 2,101 
ความหนาแน่นเฉลี่ย    (คน/ตารางกิโลเมตร) 583 /ตร.กม. 

  (ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพระแท่น                   
   ณ  เดือน มิถุนายน 2563) 
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๓.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากร  

วัย ช่วงอายุ(ปี) เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม 
เด็ก         ๐ – ๑๗ 633 660 1,293 

เยาวชน ๑๘ – ๒๕ 316 363 679 
แรงงาน ๒๖ – ๕๙ 1,583 1,617 3,200 
สูงอายุ   ๖๐ ปีขึ้นไป 431 582 1,013 

รวม 2,963 3,222 6,185 

(สถิติประชากรแยกรายละเอียดของต าบลพระแท่น ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพระแท่น ของ 
เดือน มิถุนายน 2563 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
 

4.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลต าบลพระแท่น ตั้งอยู่บนที่ราบโดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร มี
พ้ืนที่ประมาณ 1,344 ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ประกอบด้วยไม้ประเภท ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้แดง ฯลฯ โดยกรม
ป่าไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยานพระแท่นดงรัง และโดยรอบเขตเทศบาล ประชากรได้ประกอบอาชีพท าไร่ ใน
บางส่วนมีการปลูกอ้อย 

4.1.4 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลและลมมรสุม แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู 

  ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

    อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  36.88  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

    ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  89.12  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

    อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  20.74  องศาเซลเซียส 

4.1.5 ลักษณะดิน 

  ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย สภาพดินค่อนข้างอยู่ในสภาพดีซึ่งเหมาะส าหรับการท า
เกษตร โดยพืชหลักท่ีส าคัญ คือ อ้อย ข้าวโพด และการท านา 

4.1.6 ลักษณะแหล่งน้ า 

  เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว                   
สระสาธารณะ และคลองท่าสาร-บางปลา ซึ่งเป็นคลองชลประทาน 1 แห่ง โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าข้างต้นในการเกษตร และอ่ืนๆ 



-9- 

4.1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,344 ไร่ เป็นป่าไม้เบญจ
พรรณ ประกอบด้วยไม้ประเภท ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้แดง ฯลฯ โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยานพระแท่นดงรัง 
ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

 4.2 ทุนและศักยภาพของต าบลพระแท่น 

 

 
ภาพแสดงทุนและศักยภาพของต าบลพระแท่น 

ต าบลพระแท่น มีการท างานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและ
ภาคประชาชน มีแหล่งประโยชน์ที่เอ้ือต่อการท างานของบุคคล กลุ่ม แหล่งเรียนรู้และหน่วยงานองค์กร  ทั้งที่
เป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างกายภาพให้เกิดการเข้าไปมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น ศาสน
สถาน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน(อาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน) รวมทั้งการสนับสนุนความรู้ให้เกิดความสนใจ
ที่จะเข้าไปท ากิจกรรมและการต่อยอดการพัฒนาเพิ่มข้ึน เช่น วนอุทยานพระแท่นดงรัง(ป่าในเมือง) ศูนย์เรียนรู้
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร บ้านหนองงู เป็นต้น 

 
4.2.1 ทุนและศักยภาพด้านสังคม 
      2.1.1  ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 

       - การศึกษา ต าบลพระแท่นมีการให้บริการการศึกษา  มีสถาบันการศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลพระแท่น   คือ 

  (1)  ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง 
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  (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพระแท่น (ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ร่วม 
                            วิทยาคาร) 

  (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพระแท่น (ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนรัก) 
  (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพระแท่น 
  (5)  โรงเรียนบ้านดอนรัก 
  (6)  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
  (7)  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
  (8)  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
 

  - ความปลอดภัย 
       (1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง จ านวน    12   คน 
     (2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลพระแท่น  จ านวน    35  คน 
     (3) ต ารวจชุมชนต าบลพระแท่น     จ านวน     5   คน 
     (4) จุดตรวจพระแท่น  มีเจ้าหน้าที่    จ านวน     3   คน 
     (5)  รถยนต์ดับเพลิง      จ านวน      1   คัน 
     (6)  รถยนต์บรรทุกน้ า      จ านวน     1   คัน 
     (7)   รถตรวจการณ์      จ านวน     1   คัน 
     (8)  เครื่องสูบน้ า      จ านวน     1  เครื่อง 
     (9)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน     1  เครื่อง  
    (10)  ถังเคมีดับเพลิง                จ านวน   144   ถัง 
 

- การสังคมสงเคราะห์ 
           ตารางแสดงจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ณ เดือน พฤษภาคม 2562 

     
      - ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    การนับถือศาสนา  
    เทศบาลต าบลพระแท่น  มีศาสนสถาน  2  แห่ง  คือ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  และ วัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอื่น ๆ  เช่นศาสนาอิสลาม 
 

 

ผู้สูงอาย(ุคน) คนพิการ(คน) ผู้ป่วยเอดส์(คน) 

816 164 7 
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 - ประเพณีและงานประจ าปี 
     งานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ของท้องถิ่นท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
     1.  งานนมัสการพระแท่นดงรัง  จัดขึ้นในช่วง  ขึ้น  8  ค่ า  เดือน  4  ของทุกปี 
          กิจกรรมโดยสังเขป ปิดทอง ออกร้านขายสินค้า  การละเล่น  ดนตรี  มหรสพ  ฯลฯ 
     2.  งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
          กิจกรรมโดยสังเขป  ท าบุญตักบาตร  สรงน้ าพระ  พิษฐานพระแท่น 

   3.  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
          กิจกรรมโดยสังเขป  ท าบุญตักบาตร  จัดขบวนแห่เทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ าฝน
     4.  งานประเพณีตักบาตรเทโว  เดือนตุลาคม 
          กิจกรรมโดยสังเขป   ท าบุญตักบาตร 

   5.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 
        กิจกรรมโดยสังเขป  จัดงานลอยกระทง  จุดเทียนเล่นไฟ  การละเล่น  ดนตรี ฯลฯ 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  
  1.ตัดต้นไม้ดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หมู่ที่ 3 
  3.การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 1 
  4.การท าเครื่องยาสมุนไพรใบขลู่ 
  5.การเป่าแตรวง 
  6.การตีกลองยาว บ้านดอนรัก 
  7.การร าเหย่ย 
  8. เพลงพิษฐานพระแท่นดงรัง 
         - ภาษาท้องถิ่น  
   ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ส่วนให้เป็นภาษากลาง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ด้านความมั่นคง  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี และราชบุรี  

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  

  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว

หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ

การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่
ประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรทั่วถึง 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
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๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
๔. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
๕. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๗. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคมมุ่งให้ผล 
    สัมฤทธิ์ 
๘. ส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
๙. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
   กลยุทธ์การพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัย
และคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ
การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๔. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจ าหน่ายให้มี
คุณภาพและมาตรฐานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
๗. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
๒. ส ารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
๓. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
๘. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพและยกระดับสถานประกอบการสู่
มาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน +๖  

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลพระแท่น 

  “พระแท่นน่าอยู่ เชิดชูโบราณสถานพระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ  

ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญและพอเพียง” 

 2. ยุทธศาสตร์ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร   
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   
 

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี  มีความครบถ้วนสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลพระแท่น จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1)เส้นทางคมนาคมเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกิดน้ าท่วมขังในหน้าฝนและฝุ่นละอองในหน้าแล้ง           
ท าให้การสัญจรไม่สะดวก 

2)ไม่มีทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
3)ทางระบายน้ ายังไม่เพียงพอท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
4)ไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่เพียงพอ 
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   ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)ด้านการก่อสร้าง    
-ต้องการให้ปรับปรุง  บูรณะ  ระบบสาธารณูปการพ้ืนฐาน  เช่น  ถนน ทางเดินเท้า                                          
 ท่อระบายน้ า  สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
 ความปลอดภัย 

  2)ด้านไฟฟ้า  -  แสงสว่าง   
  -ต้องการให้มีไฟฟ้าสาธารณะทุกถนน  เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยแก่ประชาชนในยามค่ าคืนและ 
     ลดปัญหาอาชญากรรม 
  3)ทางเดินเท้า   
  -ต้องการให้จัดท าทางเดินเท้าริมถนนทุกสาย 

  4)ด้านการวางท่อประปา   
  -ต้องการให้ขยายเขตท่อประปาให้ทั่วถึง  และเปลี่ยนขนาดท่อ  ประปาให้ได้มาตรฐาน 
2.ด้านเศรษฐกิจ 

1)ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2)ปัญหาด้านการตลาด ผู้ผลิตไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าของตนเอง 
3)ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนหนึ่งยังว่างงานอยู่ 
4)ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมีจ านวนมาก 
5)คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนยังไม่ดีพอ 
6)การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ยังไม่ดีพอ 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1)ด้านธุรกิจ  ต้องการให้สนับสนุน  กระตุ้น  หรือช่วยอ านายความสะดวกให้นักธุรกิจและ 

        ประชาชนได้ประกอบการธุรกิจและอาชีพซึ่งมีผลท าให้เกิดการผลิต  การบริหาร การ 
        หมุนเวียนของเงิน  รวมทั้งการสร้างงานเพิ่ม 

  2)ด้านอาชีพ  ต้องการให้ประชาชน  ประกอบอาชีพได้อย่างอิสระมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
  รวมทัง้หาซื้อ  เครื่องอุปโภคบริโภค  และของใช้ที่จ าเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ยุติธรรม 

  3)ด้านฝีมือแรงงาน  ต้องการพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือแรงงานของประชาชน 
4)ด้านการเกษตร  ต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอด 
   สารพิษ 
5)ด้านการตลาด  ต้องการส่งเสริมด้านการตลาดโดยมีระบบราคาท่ีเป็นธรรม  มีตลาดชุมชน  
   แพร่หลาย  และให้ผู้ผลิตจ าหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคได้โดยตรง 
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3.ด้านสังคม 
1)การแพร่ระบาดของยาเสพติด  และผลที่ตามมาคือการก่อคดีอาชญากรรม 
2)สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุขมีจ านวนไม่เพียงพอ 
3)สถานที่พักอาศัย  ชุมชน  ท้องถิ่น  ไม่สะอาดเพียงพอ 
4)โรคที่อาจระบาดในแต่ละปี 
ความต้องการด้านสังคม 

  1)สถานศึกษา  ต้องการให้สถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพ มีวิทยากรที่ทันสมัยและเหมาะสม 
    2)หลักธรรม  ต้องการส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา เพ่ือพัฒนา  

                      สติปัญญา  จิตใจ  และความประพฤติ 
  3)สถานพักผ่อน  ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์ท่ีใช้  
                      ในการออกก าลังกาย  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและท่ีโล่งว่าง 

4)ที่สาธารณะ ต้องการให้มีสถานที่สาธารณะ  บ้านเรือน  ชุมชน  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ      
   ปลอดจากโรคระบาด 
5)การบริหาร   ต้องการการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานทั้งการติดต่อราชการและการ 
   บริการด้านสาธารณสุข 
 

4.ด้านการเมือง การบริหาร 
1)ประชาชนมีความรู้  เกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งในระดับชาติและการเมืองระดับ 

                     ท้องถิ่นไม่มากนัก 
2)ประชาชนยังขาดจิตส านึกทางการเมืองและการมีส่วนร่วม 
3)ประชาชนยังขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4)บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการประชาชน 
5)ความล่าช้าในการบริการประชาชน  อันเนื่องมาจากรูปแบบและระบบราชการ 
6)การจัดเก็บรายได้ยังไม่ดีพอ 
7)การซื้อสิทธิ  ขายเสียง  ของนักการเมืองและประชาชน 
ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 

  1)ประชาชน  ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจระบบการเมือง การเลือกตั้ง ในระดับชาติ   
                     และการเมืองการบริหารระดับท้องถิ่น 

  2)มีส่วนร่วม  ต้องการให้ประชาชนมีจิตส านึกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการปกครอง 
            ส่วนท้องถิ่น 
  3)บุคลากร  ต้องการบุคลากร  ที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณธรรม 
 

3  
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4)สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้  ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ท างานเพ่ือ 
  เอ้ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและสนองตอบความต้องการของ 
  ประชาชน  ที่ได้ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง 
5)ความปลอดภัย  ต้องการให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6)ซ้ือสิทธิ ขายเสียง ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิและขายเสียง 
7)การเลือกตั้ง  ต้องการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไป 
  ด้วยความโปร่งใส  เป็นกลาง บริสุทธิ์  ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 
8)สิทธิและหน้าที่  ต้องการให้ประชาชน  รู้และเข้าใจในกสิทะและหน้าที่ของตน 
9)ก่อสร้างซ่อมแซม  ต้องการให้จัดหา  ก่อสร้าง  รักษาสภาพ  ซ่อมแซม  จัดเครื่องมือ 
   เครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม 
10)รับบริหาร  ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการจากเทศบาลต าบลพระแท่น ได้อย่างเสมอภาค   
   สะดวก  ถูกต้อง  และรวดเร็ว 
11)ปรับปรุงกฎระเบียบ  ต้องการปรับปรุง  ระเบียบ  กฎหมาย  เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
   บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1)ขยะในเทศบาลมีจ านวนมากและการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีพอ 
2)การก าจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก 
3)น้ าท่วมขัง  เน่าเสีย  โรงงานทิ้งน้ าเสีย  และระบบระบายน้ ายังไม่ดีพอ 
4)อากาศ มีควันรถยนต์เกิดปัญหาด้านฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1)สะอาด  ต้องการให้ท้องถิ่น  ชุมชน  มีความสะอาด  ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ 

  2)รักษา  ต้องการให้ประชาชน  ชุมชน  มีจิตส านึกร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ 
             ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3)สถานที่  ต้องการสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

4)อุปกรณ์  ต้องการอุปกรณ์ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
5)ขยะ  ต้องการให้จัดการ  เก็บ  กวาด  ขยะมูลฝอย  ให้สะอาดทุกวันไม่มีขยะตกค้าง 
6)สิ่งปฏิกูล  ต้องการให้ก าจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกต่างๆ ให้หมดไป 
7)ควบคุมโรงงาน  ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบควบคุมโรงงาน   
   อุตสาหกรรม  ตรวจสอบการใช้สารเคมี  การทิ้งขยะอุตสาหกรรม 
8)ฝุ่นละออง  ต้องการให้เทศบาลท าความสะอาดถนนหนทางไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 
9)น้ าเสีย  ต้องการให้เทศบาลจัดท าท่อระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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10)จิตส านึก  ต้องการให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชน  รัฐ  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน 
   การก าจัดขยะ  รักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

6.ด้านการสาธารณสุข 
1)พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  

                     ดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพียงพอ 
2)ประชนชนบางรายไม่ใส่ใจหรือให้ความส าคัญกับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
ความต้องการด้านการสาธารณสุข 
1)ควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงด้านความร่วมมือของทุกๆหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา 

  2)ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอาหารผ่านเกณฑ์ความสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 
 

7.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1)เด็กและเยาวชนไม่สามารถน าองค์ความรู้และหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา 
                     ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
  2)เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดความรู้เรื่องมารยาทไทย พูดจาไม่มีหางเสียง พูดจาไม่สุภาพ  
                     หยาบคาย ไม่เคารพ บิดา มารดา ครูอาจารย์ 

ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1)ส่งเสริมองค์ความรู้และหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพิ่มมากข้ึน 
2)ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

 

5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. 2496  พระราชญัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ตามกฎหมายอ่ืน  
เทศบาลต าบล  พระแท่น มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงความต้องของประชาชน  
จากการวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่แล้วสามารถก าหนดภารกิจและสภาพปัญหาเป็นด้าน ๆ  ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า   
2)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า   
3)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
4) การสาธารณูปการ   
5) การควบคุมอาคาร  
6) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ การผังเมือง   
7) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8) การขนส่งและวิศวกรรมการจราจร  
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5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 1)  การจัดการศึกษา   
2) การส่งเสริมกีฬา  
3) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปรับปรุง

แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย  
4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
5) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส  
6) การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
7) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
8) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
9) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                           มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
2) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทางอนามัยโรง

มหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืนๆ   
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน  
5) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                           มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร   
2) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ  
3) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
5) การจัดท าแบบพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
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5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 

 5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
                          มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
2) การจัดการศึกษา 
3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
   3)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลและองค์กร 
                                    ปกครองท้องถิ่นอ่ืน 

 
 

6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 

 จากการวิเคราะห์ภารกิจตามข้อ  5  แล้ว  เทศบาลต าบลพระแท่น  พิจารณาว่าภารกิจหลัก 
และภารกิจรอง  ที่ต้องด าเนินการ  ได้แก่ 
  ภารกิจหลัก 

1. ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  เศรษฐกิจ 
3. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
4. การสาธารณสุข  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
5. การส่งเสริมการเมืองการบริหาร 
6. การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
7. การส่งเสริมด้านสุขภาพ การกีฬาฯ ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ภารกิจรอง 

1. การพัฒนาและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4. การพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การส่งเสริม ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่

ต้องการค าปรึกษา 
 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT 

จุดแข็ง(Strengths) 
1. ระบบการเมือง  เข้มแข็ง  ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีความรู้    

ความสามารถในการเป็นผู้น าท้องถิ่น 
 2.  ระบบราชการ  ที่มีประสิทธิภาพมีรูปแบบที่เป็นสัดส่วนชัดเจน 

3. อาชีพ  นักธุรกิจและประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ 
4. รายได้  ประชาชนมีงานท า  ระบบตลาดที่เป็นธรรม 
5. ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจของเทศบาลอยู่ในระดับพอเพียงด ารงอยู่ได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
6. การศึกษา  ประชาชนมีการศึกษา ง่ายต่อการพัฒนา 
7. สถานศึกษา  มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
8. ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  มีขวัญและก าลังใจดี สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ทรัพยากรดิน  เป็นสภาพดินเหนียว  ดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกท้ังพืชล้มลุกและไม้ยืนต้น 
10. ทรัพยากรน้ า  มีระบบชลประทาน  อยู่รอบนอก 

 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. ด้านรายได้  เทศบาลมีรายได้ค่อนข้างจ ากัด  จึงไม่สามารถท าตามนโยบายหรือตอบสนองตาม 
ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด 

2. บุคลากร  จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 3.  สถานที่  ยังไม่สามารถหาสถานที่ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคท าการซื้อขายสินค้าได้โดยตรง 
 4.  ยาเสพติด  เป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนา  ทุกฝ่ายพยายามรณรงค์และปราบปรามต่อไป 
 5.  ประชาชน  ยังขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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 6.  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ และทันสมัย ท าให้เกิดความล่าช้าใน  
               การปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 7.  การจัดเก็บรายได้  ยังไม่ทั่วถึง 
 8.  ความปลอดภัย  ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.  ซื้อสิทธิ  ขายเสียง  ของนักการเมืองและประชาชน 

10. การจัดการขยะ ยังไม่ดีพอ  
 11.  มลพิษ  ทางอากาศ  น้ า 
 12.  พ้ืนที่  เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นที่สูง 

โอกาสในการพัฒนา (Opportunities) 
1. เทศบาลต าบลพระแท่นมีระบบการเมืองท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง    
2. มีผู้ประกอบการหลายราย ประชาชนมีงานท าและประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ   
3. การบริหารราชการที่สนองตอบประชาชนได้ดี 
4. เป็นเมืองผ่านสู่ภาคตะวันตก เป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีโรงงานอุตสาหกรรม   
5. ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  มีขวัญก าลังใจดีในการปฏิบัติงาน หากได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  ด้านบุคลากร  ความรู้  ความสามารถ จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
พัฒนาไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อุปสรรคในการพฒันาท้องถิ่น(Threats) 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ก าลังแพร่กระจาย  
2. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหาร  
3. ปัญหาเกี่ยวกับความทันสมัยของอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที ่ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการ  
    ปฏิบัติงาน  
4. ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการบริหารพัฒนา 

  จากปัญหาทั้งหมดเทศบาลต าบลพระแท่น  ได้พยายาม รณรงค์  ปรับปรุง  และแก้ไข  โดย
หวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุนด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป เทศบาลต าบลพระแท่น  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น  5  ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 90 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานเทศบาลสามัญ 
30 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 4  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  5  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  10  อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป  41  อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลพระแท่น  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการทุกส่วน และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปญัหาการบริหารงานของส่วนราชการของเทศบาลต าบลพระแท่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต่อไป 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
   

8.1 โครงสร้าง 
จากการที่เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ  โดย

ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจจะอยู่ในงานของแต่ละกอง  ต่อมาเมื่อภารกิจต่าง ๆ  มีปริมาณ
งานเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือรองรับปริมาณงานและเพ่ือความมีประสิทธิภาพในให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่  และ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ภายใต้อ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.เทศบาลและตาม พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542  จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(2561 – 2563) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(2564 – 2566) 
หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานแผนและงบประมาณ 
      - งานทะเบียนราษฎร 
      - งานนิติการ 
      - งานประชาสัมพันธ์ 
      - งานพัฒนาชุมชน 
      - งานการศึกษา 
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานกิจการสภา 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
      - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานแผนและโครงการ 
      - งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานแผนและงบประมาณ 
      - งานทะเบียนราษฎร 
      - งานนิติการ 
      - งานประชาสัมพันธ์ 
      - งานพัฒนาชุมชน 
      - งานการศึกษา 
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานกิจการสภา 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
      - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานแผนและโครงการ 
      - งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 

 

 
 
 
 
 



-24- 
 

 

   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561 – 2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564 – 2566) 

หมายเหตุ 

2. กองคลัง    
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานการเงินและบัญชี 

 - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

    - งานกิจการประปา 
 
3. กองช่าง 
    - งานธุรการ 
    - งานสาธารณูปโภค 
     - งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานวิศวกรรมโยธา 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานผังเมือง 
3.1 ฝ่ายกิจการประปา 
    - งานผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    - งานบริการและซ่อมบ ารุง 
 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - งานธุรการ 
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานสัตวแพทย์ 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานสาธารณสุขชุมชน 
    - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
    - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. กองคลัง    
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานการเงินและบัญชี 

 - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

    - งานกิจการประปา 
 
3. กองช่าง 
    - งานธุรการ 
    - งานสาธารณูปโภค 
     - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานวิศวกรรมโยธา 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานผังเมือง 
3.1 ฝ่ายกิจการประปา 
    - งานผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    - งานบริการและซ่อมบ ารุง 
 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - งานธุรการ 
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานสัตวแพทย์ 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานสาธารณสุขชุมชน 
    - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
    - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังของพนักงาน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือ
หาทางเลือกที่เหมาะสมกรณีที่มีความจ าเป็นทางด้านรายจ่ายด้านบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ตามแบบที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลพระแท่น ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ส่วน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน 
เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมา
บันทึกลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้  

สรุปผลการวิเคราะห์ของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลต าบลพระแท่น 
 1. ส านักปลัดเทศบาล 
  1) งานในความรับผิดชอบทั้งหมด 16 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งาน
แผนและงบประมาณ งานกิจสภา งานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเ พณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานแผนและโครงการ งานทะเบียนราษฎร งานนิติการ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  2) จ านวนอัตราก าลังส านักปลัดเทศบาล มีจ านวนทั้งหมด 39 อัตรา ประกอบด้วย 
   - พนักงานเทศบาล  จ านวน  9 อัตรา 
   - พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  4 อัตรา 
   - ลูกจ้างประจ า   จ านวน  3 อัตรา 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  
   - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 20 อัตรา 
 

                   สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  ส านักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนบุคลากรในสังกัดและเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้ว เ พียงพอต่อการปฏิบัติงาน บางงานมีกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นต าแหน่งว่าง แต่สามารถบริหารจัดการภายในกองงานได้ดี เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร จึงเห็นควรยุบเลิก ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  จ านวน 2 อัตรา   
  

2. กองคลัง 
  1) งานในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี   
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานกิจการประปา 
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  2) อัตราก าลังกองคลัง มีจ านวนทั้งหมด 12 อัตรา ประกอบด้วย 
   - พนักงานเทศบาล  จ านวน 6 อัตรา 
   - ลูกจ้างประจ า   จ านวน 2 อัตรา 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน 2 อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
 

  สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  กองคลัง มีงานในความรับผิดชอบทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน แต่เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนบุคลากรในสังกัดและเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้ว มีความต้องการ ก าหนดเพ่ิม พนักงานเทศบาล
สามัญ ประเภท ทั่วไป ต าแหน่ง นายช่างส ารวจ 1 อัตรา เพ่ือมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบัน เป็นลูกจ้างประจ า และคงเหลือเวลาปฏิบัติราชการ ไม่เกิน 4 ปี 
ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งงานแผนที่ภาษีเป็นงานที่มีความส าคัญมากในเรื่องของผังเมือง ซึ่งเกี่ยวโยงกับ
งานจัดเก็บภาษีโรงเรือน บ ารุงท้องที่ ป้ายและอ่ืนๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ความ
ช านาญ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าสรรหาบุคคลที่ไม่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกันมาก่อน อาจจะยาก
ส าหรับมือใหม่ จึงเห็นควรก าหนดต าแหน่งใหม่ เพ่ือมารองรับปริมาณงานในอนาคตและเริ่มเรียนรู้งานล่วงหน้า 
เพ่ือที่จะสามารถต่องานได้จากคนเดิมหากต้องเกษียณราชการไปแล้ว และต้องการก าหนดเพ่ิม อัตราก าลั ง
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  จ านวน 1 อัตรา เพ่ือมาช่วยงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน 
เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น มีความยุ่งยากมากข้ึน กับงานทางเอกสารต้นฉบับและการบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบ่อยครั้ง 
และบางครั้งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดที่ควรจะเป็น  
 

3. กองช่าง 
  1) มีงานในความรับผิดชอบทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานสวนสาธารณะ  งาน
สาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวิศวกรรมโยธา งานผังเมือง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  2) อัตราก าลังกองช่าง มีจ านวนทั้งหมด 19 อัตรา ประกอบด้วย 
   - พนักงานเทศบาล  จ านวน  6 อัตรา 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   2 อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 11 อัตรา 
 

สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  กองช่าง มีงานในความรับผิดชอบทางด้านการบริหารงานช่างหลายด้าน เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนบุคลากรในสังกัดและเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้วไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความต้องการ
ก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงาน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
เอกสารในส่วนของงานสาธารณูปโภค เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพียงคนเดียว แต่ต้อง
รับผิดชอบดูแลงานอ่ืนอีกหลายงานท าให้ไม่สามารถบริหารเวลาในการจัดท าเอกสารให้เสร็จได้ตามเวลาที่
ก าหนด 
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  1) มีงานในความรับผิดชอบทั้งหมด 10 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์  งานส่งเสริมสุขภาพ งาน
สาธารณสุขชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  2) อัตราก าลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนทั้งหมด 14 อัตรา ประกอบด้วย 
   - พนักงานเทศบาล  จ านวน  3 อัตรา 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   3 อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  8 อัตรา 
 

สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีงานในความรับผิดชอบทางด้านการบริหารงาน
สาธารณสุขหลายด้าน เมื่อพิจารณาจากจ านวนบุคลากรในสังกัดและเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้ว ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความต้องการก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง พนักงานเทศบาลสามัญ ประเภททั่วไป 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.) จ านวน 1 อัตรา เพ่ือมารองรับปริมาณงานและรับผิดชอบงานใน
ส่วนของงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และแบ่งเบาภาระงานอื่นๆท่ีอาจได้รับมอบหมายในอนาคต 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1) งานในความรับผิดชอบทั้งหมด 2 งาน ได้แก่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  
  2) อัตราก าลังหน่วยตรวจสอบภายใน มีจ านวนทั้งหมด 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีงานในความรับผิดชอบทางด้านตรวจสอบภายใน และงานควบคุม
ภายใน เมื่อพิจารณาจากจ านวนบุคลากรในสังกัดและเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้ว เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

  เทศบาลต าบลพระแท่น ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตาม
นโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา    
ระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผย โปร่ งใสในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่านภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา  เข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่ 

 



-๒๙- 
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม  2563                   

เรื่องเครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government 
Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ           
วันที่ 26  กันยายน  2560   

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลพระแท่น ได้จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพ่ือให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 

1. พนักงานเทศบาลต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. พนักงานเทศบาลต้องมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ  
3. พนักงานเทศบาลต้องมีสัมมาคารวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และเคารพผู้บังคับบัญชา 
4. พนักงานเทศบาลต้องมีทัศนคติที่ดี สนุกกับการท างาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
5. พนักงานเทศบาลต้องมีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
6. พนักงานเทศบาลต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
7. พนักงานเทศบาลต้องมีความรับผิด-ชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของเทศบาล 
8. พนักงานเทศบาลต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. พนักงานเทศบาลต้องยึดมั่นในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
10. พนักงานเทศบาลต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

   
 


