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ค าน า 
 

  ตามที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคกจงึได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขึน้เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีโครงสรา้งการบริหาร และระบบงานที่

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ถึง

ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิการวางแผนการใชอ้ัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เหมาะสมต่อไป  นั้น 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคกจงึได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ปีงบประมาณ พ .ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึน้  เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีโครงสรา้งการบริหาร และระบบงานที่

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ถึง

ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิการวางแผนการใชอ้ัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เหมาะสมต่อไป 

 

 

 

    

        ส านักปลัดเทศบาล 

         สิงหาคม   ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
        เรื่อง  หน้า 
๑. หลักการและเหตุผล ๑  

๒. วัตถุประสงค์ ๑ 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ๒ 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความตอ้งการของประชาชน ๒ 

๕. ภารกิจ อ านาจและหน้าที่ของเทศบาล ๑๐ 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนนิการ ๑๔ 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอัตราก าลัง ๑๕ 

๘. โครงสรา้งการก าหนดส่วนราชการ ๑๕ 

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๕๐ 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ๕๓ 

๑๑. บัญชแีสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ ๕๔ 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๐ 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๐ 

ภาคผนวก 

 ๑. ส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

 ๒ . บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 

 

             

           

        

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่ง

และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒  พฤศจกิายน ๒๕๔๔  ข้อ ๕ ก าหนดให้คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน

ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผดิชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความ

ยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจา่ยในด้านบุคคล 

โดให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงาน เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหนง่โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

 ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มมีตเิห็นชอบประกาศการก าหนด

ต าแหน่งพนักงานเทศบาล   โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพื่อ

เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใชต้ าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนอัตราก าลัง วิเคราะหอ์ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วเิคราะหค์วามตอ้งการก าลังคน 

วิเคราะหก์ารวางแผนการใชก้ าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขใน

การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

 ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองบัวโคกจงึได้จัดท าแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึน้  

  

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

 ๒.๒ เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีการก าหนดต าแหน่ง  จัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง

ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ถึง

ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ

การใชต้ าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ 

 ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใชอ้ัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 

 



 

 ๒.๕ เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแตง่ตัง้

ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ตามอ านาจหน้าที่  มปีระสิทธิภาพ  มีความคุ้มคา่  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลด

ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 ๒ .๖ เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวโคก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

 ๓.๑ วิเคราะหอ์ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบและภารกิจของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒   

ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของ

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ

ตามอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน

ต่างๆ 

 ๓.๔ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 

ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 

 ๓.๕ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถ

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

สภาพทั่วไป 

 ประวัติ ที่ตั้ง และอาณาเขต  

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เดิมมฐีานะเป็นสุขาภบิาลต าบลหนองบัวโคก  จัดตัง้ขึ้น

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๓๖  (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  เล่ม  ๑๑๐  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๖)  พืน้ที่เป็นแนวยาวตามทางหลวงหมายเลข  



 

๒๐๕  (บ้านหมี่ – นครราชสีมา)  ช่วงตัดกับทางหลวงแผ่นดนิ  หมายเลข ๒๐๑  (สีคิว้ – เชียงคาน)  

ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒     

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบิาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒  มีที่ตัง้อยู่ห่างจาก

ที่วา่การอ าเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๗  กิโลเมตร มพีืน้ที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมหมูท่ี่ ๑ และหมูท่ี่ ๙ บางสว่นของต าบลหนองบัวโคก โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

   ดา้นเหนอื  ตั้งแตห่ลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าตาเนิน ) 

ตรงจุดตามแนวเส้นตัง้ฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๕  (บ้านหมี่ – นครราชสีมา ) 

ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๑  (สี้

คิ้ว – เชยีงคาน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๕  ระยะทาง 

๑,๕๐๐ เมตร 

     จากหลักเขตที่ ๑   เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไปทาง

ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งตรงจุดที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้บรรจบกับ

แนวเขตทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๑ (สีค้ิ้ว – เชยีงคาน) ฟากตะวันตก 

     จากหลักเขตที่ ๒   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผา่นทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

๒๐๑ (สีค้ิ้ว – เชยีงคาน) ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) 

บรรจบกับแนวเขตทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก 

    จากหลักเขตที่ ๓   เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามล าดับ ตามแนวทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 

      ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๔  เป็นเส้นตัง้ฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข ๒๐๕  (บ้านหมี่ – นครราชสีมา ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผา่นทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข ๒๐๕  ถึง หลักเขตที่ ๕  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูม ิกับจังหวัด

นครราชสีมา 

     ดา้นใต้  จากหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมกิับ

จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นตัง้ฉากกับ

ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวง 

แผ่นดนิหมายเลข ๒๐๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒๐๑  (สีคิว้ – เชยีงคาน) ไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 

      ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่  ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืบรรจบ

กับหลักเขตที่ ๑ 

 สภาพภูมิประเทศ  

พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุม้น้ า 



 

สภาพภูมิอากาศ 

  อากาศค่อนข้างแหง้แล้ง รอ้นจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว  

  ฤดูร้อน  มีนาคม ถึง มิถุนายน 

  ฤดูฝน  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 

  ฤดูหนาว พฤศจกิายน ถึง กุมภาพันธ์ 

 การตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ 

  ประชาชนเกือบทั้งหมดตัง้บ้านเรือนตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๑  และ 

๒๐๕ และหา่งออกไปสองขา้ง รวมกันอยู่เป็นชุมชนค่อนขา้งหนาแนน่ ประกอบอาชีพท าไร่ และ

ค้าขายเป็นส่วนมาก รองลงมาคือรับจ้าง 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน 

  การคมนาคม  มีทางหลวงสายหลักตัดผา่น ๒ สาย คอื 

   - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สีคิว้ - เชยีงคาน 

   - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ บ้านหมี่ - นครราชสีมา 

   มถีนนที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาล  จ านวน  ๓๕   สาย เป็นถนน 

คสล.  ๓๐  สาย  ถนนแอสฟัลท์ตกิ  จ านวน  ๓  สาย  ถนนดนิ/ลูกรัง  จ านวน  ๒  สาย 

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 

  - มีโทรศัพท์สาธารณะ ๖ แห่ง   

- จุดบริการอนิเตอร์เน็ทต าบล  ๑  แห่ง 

  - มีการใชบ้ริการตดิต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ๒๕๕ คู่สาย 

  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง   

การสาธารณูปโภค 

  การประปา 

   - มีจ านวนผูใ้ช้น้ าประปา  ๗๐๘   ครัวเรือน 

การไฟฟ้า 

   - มีการใชไ้ฟฟ้า จ านวน  ๗๐๘   ครัวเรือน 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- สระบัว  พืน้ที่  ๑๗  ไร่  (ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  แตเ่ป็นพืน้ที่คาบเกี่ยว   

ราษฎรอาศัยน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ๑. สถานีบริการน้ ามัน ๒ แห่ง 

  ๒. ร้านขายวัสดุก่อสรา้ง ๑ ร้าน 



 

  ๓. ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ๑๘ ร้าน 

  ๔. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  ๑๔ ร้าน 

  ๕. อู่ซ่อมรถยนต์ ๒ แห่ง 

  ๖. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์๓ แห่ง 

  ๗ . รา้นขายยา  ๑  แห่ง 

  สภาพทางสังคม  

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีชุมชนย่อย  ๒  ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑ เป็นเส้น

แบ่งเขตชุมชน ได้แก่   

  ชุมชนที่  ๑  ชื่อ “ชุมชนหมู ่๑ ร่วมใจพัฒนา”  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนสาย  

๒๐๑    จ านวนครัวเรือน  ๕๓๔  ครัวเรือน  ประชากร  ๑,๔๓๑  คน  แยกเป็นชาย  ๗๑๘  คน  

หญิง  ๗๑๓  คน  

  ชุมชนที่  ๒  ชื่อ “ชุมชนขุนศรปีระทุมทองพัฒนา”  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนนสาย  

๒๐๑  จ านวนครัวเรือน  ๑๗๔   ครัวเรือน  ประชากร  ๖๒๕   คน  แยกเป็นชาย   ๓๐๖  คน  หญิง  

๓๑๙  คน  

ด้านการศึกษา 

  ๑ .โรงเรียนประถมศึกษา  (ขยายโอกาส)  จ านวน  ๑  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชน

หนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล)   

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑  แห่ง (เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง

เอง) 

การศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๙๙  ศาสนาอื่นประมาณ 

ร้อยละ ๑  

  - วัด ๑ แห่ง                    - ศาลเจ้า ๑ แห่ง 

ด้านสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองบัวโคก  ๑  แห่ง 

ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัย 

- สถานีต ารวจภูธร  ๑  แห่ง  

- สมาชิก อปพร.  ๕๐  คน   

- หนว่ยต ารวจทางหลวง  ๑  แห่ง  



 

ด้านการรวมกลุ่ม/องค์กร 

- กลุ่มออกก าลังกาย 

- กลุ่มเยาวชน 

- กลุ่มผู้สูงอายุ 

- กลุ่มองค์กรสตรี 

- กลุ่มผู้ประกอบการรา้นอาหาร/แผงลอย 

- กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า 

- กลุ่มอาชีพหมอนถัก 

 

ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 4.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศนแ์ละนโยบายการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานกว้างไกล เพื่อ

รองรับการเจรญิเติบโตของเทศบาลต าบลหนองบัวโคกและจังหวัดชัยภูมิ 

2. เทศบาลมโีครงขา่ยการคมนาคมที่ครอบคุลมเชื่อต่อระหว่างถนนสายหลัก และ

ถนนสายรองได้อย่างสะดวกคล่องแคล่ว 

จุดอ่อน (Weakness=W) 

  1.  เทศบาลมงีบประมาณที่จ ากัด  

  2.  อ านาจหน้าที่มขี้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถก าเนินการได้  

โอกาส (Opportunity=O) 

 1. หน่วยงานอื่น ๆ  เชน่ กรมทางหลวงให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ตอ้ง

ใช้งบประมาณจ านวนมาก 

 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่น โดยที่

หนว่ยงานสว่นกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T) 

1. การคมนาคมขนส่งจากรถบรรทุกเกินน้ าหนักจากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผา่นเขต

เทศบาล สง่ผลใหถ้นนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 

 

 



 

  4.2  ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength=s) 

1. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

  2. มจีัดอบรมใหค้วามรูด้้านการสง่เสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเทศบาล 

 

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนเทศบาลอยู่ในระดับปาน

กลาง โอกาส (Opportunity=O) 

  มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยใหค้วามรูด้้านการฝึกอบรมอาชีพ  พัฒนาทักษะฝมีอื

แรงงานด้านต่าง  ๆ

  อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T) 

1. การแก้ไขปัญหาดา้นเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความรว่มมอืจาก

หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 

  3. การจัดกิจกรรมใหค้วามรูใ้นการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตาม

ประเมินผล  ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลัก

ของครอบครัว 

4.3 ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength=s) 

1. ดา้นการบริหารจัดการ ผูน้ า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการ

พัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

2. เทศบาลต าบลหนองบัวโคก มบีุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พรอ้มที่จะด าเนนิการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกและกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างตอ่เนื่อง 

4. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน 

หมูบ่้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อใหป้ระชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน  



 

5. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น

อย่างตอ่เนื่อง เช่น รดน้ าขอพรผูสู้งอายุ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา ประเพณี

ลอยกระทง  ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness=W) 

  1. ระบบฐานขอ้มูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรอืตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้

ความช่วยเหลือ 

3. หนว่ยงานระดับหมูบ่้านหรอืชุมชนที่ท าหนา้ที่คัดเลือกผูร้ับสวัสดิการจากทาง

จังหวัดและจากเทศบาลยังไม่มกีระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง  

4. ผูน้ าระดับชุมชนหรอืหมูบ่้านและประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการสง่เสริม

การออกก าลังกายอย่างจรงิจัง 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T) 

1. การแก้ไขปัญหาดา้นสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ตอ้งอาศัยความรว่มมอืจาก

หลายภาค ส่วนที่ตอ้งประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนขา้งมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดัง้เดิมของท้องถิ่น

และวิถีชีวติของประชาชน ท าใหส้ถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผูด้้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว  

4. การป้องกันโรคติดตอ่บางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลได้ เชน่ 

โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก 

โอกาส (Opportunity=O) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

  2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเลย โอกาสที่จะ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. เทศบาลมอี านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ดอ้ยโอกาสในต าบล

ได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านหรอืชุมชน 

4. ได้รับความรว่มมอืในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างด ีเช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ  

 

 



 

 4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น  

      2. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีการคัดสรรบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถเข้ามา

ท างาน      

3. เทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลตา่งๆ ของ

เทศบาล และขา่วสารที่นา่สนใจ 

    4. ผูบ้ริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 

      5. บุคลกรภายในส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที่อ าเภอจัตุรัสและจังหวัดชัยภูมิ ท าให้มี

ความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของท้องถิ่น 

      6. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจและงบประมาณ  

      7. ผูบ้ริหารและฝา่ยนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าใหเ้ข้าใจ

ปัญหาความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริง  

      จุดอ่อน (Weakness=W) 

      1. บุคลากรบางสว่นท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการรว่มกันในการยึด

เป้าหมายเพื่อองค์กรเป็นส าคัญ ยึดแต่เพียงเป้าหมายของตนเองเพียงเพื่องานในส่วนที่ตนเอง

รับผิดชอบแล้วเสร็จ 

      2. การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นภายในจังหวัดยังมีนอ้ย       

โอกาส (Opportunity=O) 

  1. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคคลากรจากหนว่ยงานที่มปีระสิทธิภาพต่างๆ     

  2. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน

อื่น 

     3. การประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(ธรรมาภิบาล) ท าให้เกิดการตื่นตัว

และพัฒนาองค์กร 

      4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มคีวามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากขึ้น 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T) 

1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบือ้งบนลงมา 

เป็นอุปสรรค์ตอ่การท างานของท้องถิ่นในบางครัง้ 

      2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีนอ้ยและใชเ้วลาพอสมควรกว่าจะ

ได้รับ ท าให้ลา่ช้าไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนหรอืระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 



 

      4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ด าเนินการจัดเก็บขยะได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรอืน 

2. มีสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชนมกีารตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จากการมสี่วนรว่มในการ

เสนอปัญหาข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดล้อมตา่งๆ มากขึ้น 

  จุดอ่อน (Weakness=W) 

  1. งบประมาณมีจ ากัดในด้านการจัดซื้อครุภัณฑห์รอืการด าเนินการเกี่ยวกับด้าน

สิ่งแวดล้อม 

  2. ประชาชนบางสว่นในเขตเทศบาลขาดจิตส านกึในการรักษาความสะอาด เชน่ การ

ทิง้ขยะไมเ่ป็นที่ การปล่อยน าเสียจากครัวเรือน ร้านค้าและโรงงานลงแม้น้ า ล าคลอง เป็นต้น  

   

โอกาส (Opportunity=O) 

  1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงานอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  

  2. ได้รับความสนใจและความรว่มมอืจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้วยกันในการ

ร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอ าเภอปากชม เชน่ ปัญหาขยะมูลฝอย 

 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

 จากปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เทศบาลสามารถก าหนดวิธีการด าเนินการตาม

ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนีไ้ม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ.

๒๕๔๒  และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ แผนยุทธศาสตรจ์ังหวัด นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาล ก าหนด

แบ่งเป็นภารกิจ ๗ ด้าน ดังนี้ 

 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

  (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

  (๓) การสาธารณูปการ 

  (๔) การควบคุมอาคาร 

  (๕) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

 



 

 ๕.๒ ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) จัดการศึกษา 

  (๒) การสังคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กสตรีคนชราและ

ผูด้้อยโอกาส 

  (๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

  (๔) ส่งเสริมกีฬา 

  (๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการักษาพยาบาล 

  (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 

 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่

เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

  (๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

  (๓) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  (๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

(๖) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย 

โรงมหรสพและสาธารณะสถานอื่นๆ 

  (๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๘) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  (๙) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มี

ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  (๒) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

  (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (๔) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๕) การผังเมอืง 

 ๕.๕ ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี

ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

  (๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  (๓) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

งามท้องถิ่น 

  (๒) สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของชาติ 

 ๕.๗ ด้านการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

  (๑) จัดหาบุคลากรใหเ้พียงพอปฏิบัติงาน 

  (๒) พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดความเจรญิก้าวหน้า 

  (๓) จัดหาครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติ

ภารกิจตา่งๆ  

 ๕.๘ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการของประชาชนจากการจัดประชุม

ประชาคม และการประชุคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาและความตอ้งการ จ านวน 

๔ ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

โครงสรา้งพื้นฐาน  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบ ารุงรักษา ถนน/ท่อ/รางระบายน้ า และ  

ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซึ่งตอ้งมกีองชา่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องมี

พนักงานเทศบาลต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่งและนายชา่งโยธาเป็นผู้ด าเนินการ 

 ๒. ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมี

แนวทางการพัฒนาด้านต่างๆดังนี้ 

  - ด้านการสง่เสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องมีกองสวัสดิการสังคมเป็น

หนว่ยงานรับผดิชอบ  จงึจ าเป็นต้องมีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้กองชา่งและนักพัฒนาชุมชน

เป็นผู้ด าเนินการ 

  - ด้านการสง่เสริมการศกึษา กีฬาและนันทนาการ ซึ่งต้องมีกองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เป็นหนว่ยงานรับผดิชอบ  จงึจ าเป็นต้องมีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้กอง

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักวิชาการศกึษาเป็นผู้ด าเนินการ  

  - ด้านการสง่เสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท้องถิ่น ซึ่งตอ้งมกีองการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหนว่ยงานรับผดิชอบ  จงึจ าเป็นต้องมีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักวิชาการศกึษาเป็นผู้ด าเนินการ  



 

  - ด้านการสังคมสงเคราะหแ์ละให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตอ้งมกีองสวัสดิการสังคม

เป็นหนว่ยงานรับผดิชอบ  จงึจ าเป็นต้องมีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้กองชา่งและนักพัฒนา

ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาด้านต่างๆดังนี้ 

  - ด้านส่งเสริมความความรูแ้ละการให้บริการสาธารณสุข สุขาภบิาลชุมชนและ

สถานที่ 

  - ด้านส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค  

  - สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ซึ่งต้องมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  จงึจ าเป็นต้องมี

พนักงานเทศบาลต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจา้พนักงานสาธารณสุข

ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี  ซึ่ง

มีแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆดังนี้ 

  - ด้านการสง่เสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน  

  - ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  

  - เครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบัติราชการ  

  ซึ่งต้องมีทุกกองเป็นหนว่ยงานรับผดิชอบ  ประกอบด้วย  

   ๑. ส านักปลัดเทศบาล  มีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้ส านัก

ปลัดเทศบาล เจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน บุคลากร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่งไป เจา้หนา้ที่

บริหารงานทะเบียนและบัตร และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ด าเนินการ  

   ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพนักงานเทศบาลต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ  

   ๓. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานเทศบาลต าแหน่ง

หัวหนา้กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักวิชาการศกึษาเป็นผู้ด าเนินการ  

   ๔. กองชา่ง มีพนักงานเทศบาลต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่งและนายชา่ง

โยธาเป็นผู้ด าเนินการ 

   ๕. กองสวัสดิการสังคม มีพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหนา้กองชา่งและ

นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ 

   ๖. กองคลัง มพีนักงานเทศบาลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลังนักวิชาการ

เงินและบัญชีเป็นผูด้ าเนนิการ 

 



 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 

 เทศบาลได้วิเคราะหแ์ละพิจารณาแล้วเห็นวา่ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ตอ้งด าเนินการ

ได้แก่ 

  ภารกิจหลัก 

   ๑. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

   ๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

   ๓. การสาธารณูปการ 

   ๔. การควบคุมอาคาร 

   ๕. การจัดการศกึษา 

   ๖. การสังเคราะห ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา และ

ผูด้้อยโอกาส 

   ๗. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหนอ่ยใจ 

   ๘. ส่งเสริมกีฬา 

   ๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

   ๑๐. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

   ๑๑. การจัดให้มีและควบคุมตลาด 

   ๑๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

   ๑๔. การจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นตนเอง 

   ๑๕. การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

   ๑๖. การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

   ๑๗ . การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

   ๑๘. การจัดหาและพัฒนาบุคลากร 

   ๑๙ . การจัดหาครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

  ภารกิจรอง 

   ๑. การควบคุมอาคาร 

   ๒. การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

   ๓. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

   ๔. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 



 

   ๕. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

   ๖. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

   ๗. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  

โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 

   ๘. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 

   ๙. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   ๑๐. การผังเมอืง 

   ๑๑. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก เป็นเทศบาลสามัญ  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่ง

ราชการออกเป็น  ๖ กอง ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชา่ง กองสวัสดิการสังคม  กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไว้ไม่เกิน

ร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบกับเทศบาลต าบลหนองบัวโคกมีขอ้จ ากัด

ด้านงบประมาณ  ท าให้ไม่สามารถก าหนดต าแหน่งต่างๆ เพิ่มใหม่ได้ 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหนองบัวโคกดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองบัว

โคกมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนนิการภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 

(๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

หมาย

เหตุ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล  ๑. ส านักปลัดเทศบาล   

    ๑.๑ งานธุรการ     ๑.๑ งานธุรการ  

    ๑.๒ งานการเจา้หนา้ที่     ๑.๒ งานการเจา้หนา้ที ่  

    ๑.๓ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ     ๑.๓ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  

    ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

    ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    ๑.๕ งานนิติการ     ๑.๕ งานนิติการ  

    ๑.๖ งานประชาสัมพันธ์     ๑.๖ งานประชาสัมพันธ์  

    ๑.๗ งานวิชาการและแผนงาน     ๑.๗ งานวิชาการและแผนงาน  

๒. กองคลัง ๒. กองคลัง  

    ๒.๑ งานการเงนิและบัญชี     ๒.๑ งานการเงนิและบัญชี  

    ๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้     ๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

    ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สนิ     ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สนิ  

    ๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

    ๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

    ๒.๕ งานธุรการ     ๒.๕ งานธุรการ  

๓. กองช่าง ๓. กองช่าง  

    ๓.๑ งานสาธารณูปโภค     ๓.๑ งานสาธารณูปโภค  

    ๓.๒ งานวิศวกรรม     ๓.๒ งานวิศวกรรม  

    ๓.๓ งานสวนสาธารณะ     ๓.๓ งานสวนสาธารณะ  

    ๓.๔ งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ     ๓.๔ งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  

    ๓.๕ งานธุรการ     ๓.๕ งานธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย

เหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    ๔ .๑งานสุขาภบิาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

    ๔.๑ งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

    ๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     ๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

    ๔.๓ งานสัตวแพทย์     ๔.๓ งานสัตวแพทย์  

    ๔.๔ งานตลาด     ๔.๔ งานตลาด  

    ๔.๕ งานส่งเสริมปศุสัตว์     ๔.๕ งานส่งเสริมปศุสัตว์  

    ๔.๖ งานธุรการ     ๔.๖ งานธุรการ  

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

    ๕.๑  งานบริหารการศึกษา     ๕.๑  งานบริหารการศึกษา  

    ๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

    ๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

    ๕.๓ งานรัฐพิธีและประเพณี     ๕.๓ งานรัฐพิธีและประเพณี  

    ๕.๔ งานกีฬาและสันทนาการ     ๕.๔ งานกีฬาและสันทนาการ  

    ๕.๕ งานธุรการ     ๕.๕ งานธุรการ  

๖. กองสวัสดิการสังคม ๖. กองสวัสดิการสังคม  

    ๖.๑ งานธุรการ     ๖.๑ งานธุรการ  

    ๖.๒ งานสังคมสงเคราะหฯ์     ๖.๒ งานสังคมสงเคราะหฯ์  

    ๖.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน     ๖.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  

    ๖.๔ งานพัฒนาชุมชน     ๖.๔ งานพัฒนาชุมชน  

    ๖.๕ งานส่งเสริมการเกษตร     ๖.๕ งานส่งเสริมการเกษตร  

 

 ๘.๒ วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ก าหนดบุคลากรตามภารกิจด้านต่างๆ ดังนี้ 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ก าหนดบุคลากรดังน้ี   

๑. นักบริหารงานช่าง 

๒. นายชา่งโยธา 

ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  ก าหนดบุคลากรดังน้ี  

  ๑. นักบริหารงานการศึกษา 



 

๒. นักวิชาการศกึษา 

  ๓. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

๔. นักพัฒนาชุมชน 

  ๕. นักบริหารงานสาธารณสุข 

๖. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย ก าหนด

บุคลากรดังน้ี 

  ๑. นักบริหารงานทั่วไป 

๒. นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

ก าหนดบุคลากรดังน้ี 

  ๑. นักบริหารงานทั่วไป 

๒. เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน 

  ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ก าหนดบุคลากรดังน้ี 

  ๑. นักบริหารงานสาธารณสุข 

๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

  ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มี

ก าหนดบุคลากรดังน้ี 

  ๑. นักบริหารงานการศึกษา 

๒. นักวิชาการศกึษา 

  ด้านการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ก าหนดบุคลากรดังน้ี 

  ๑. นักบริหารงานเทศบาล 

  ๒. นักบริหารงานทั่วไป 

  ๓. นักทรัพยากรบุคคล 

  ๔. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

  ๕. นักบริหารงานการคลัง 

๖. นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

 

 
 



 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

นักบรหิารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

๑๐-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ - ๑ ๑ ๑ - - - 
วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ 

ก.กลาง) 

ส านักปลัด         

นักบรหิารงานทั่วไประดับต้น 

๑๐-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานวิชาการและแผนงาน         

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก/ชก 

๑๐-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ - ๑ ๑ ๑ - - - 
วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ 

ก.กลาง) 

งานธุรการ         

งานการเจ้าหน้าท่ี         

นักทรัพยากรบุคคล 

๐๑-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

 

งานทะเบียนราษฎรและบัตร         

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 

๑๐-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

๑๐-๒-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มคีุณวุฒิ 

        

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มทีักษะ 

        

พนักงานขับรถยนต์ ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  

พนักงานดับเพลิง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

พนักงานดับเพลิง ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

ยาม ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  

 
 



 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง         

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

๑๐-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานการเงินและบัญชี         

นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 

๑๐-๒-๐๔-๓๒๑๐-๐๐๑ 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

ลูกจ้างประจ า(เดิม ๑ อัตรา)         

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

(ประเภทผู้มคีุณวุฒิ) 

   
   

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

๑๐-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ - ๑ ๑ ๑ - - - 
วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ ก.

กลาง) 

งานสาธารณูปโภค         

นายช่างโยธา ระดับปฏิบัตงิาน 

๑๐-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ - ๑ ๑ ๑ - - - 
วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ ก.

กลาง) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มทีักษะ 

   
   

 
 

พนักงานขับรถยนต์ ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงาน ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 

๑๐-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
- ๑ ๑ ๑ - - - 

วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ ก.

กลาง) 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม         

จพง.สาธารณสุข  

๑๐-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑ 
- ๑ ๑ ๑ - - - 

วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ ก.

กลาง) 

 

 



 

ส่วนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มทีักษะ 
 

   
    

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงานประจ ารถขยะ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น 

๑๐-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 
- ๑ ๑ ๑ - - - 

วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ 

ก.กลาง) 

งานบริหารการศกึษา         

นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 

๑๐-๒-๐๘-๓๘-๐๓-๐๐๑ 
- ๑ ๑ ๑ - - - 

วา่งเดิม 

(อยูร่หว่างการ

ด าเนินการของ 

ก.กลาง) 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

๓๖-๒-๐๐๔๖ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ครูผู้ดูแลเด็ก 

๓๖-๒-๐๔๖๔ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -       

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มคีุณวุฒิ 
        

พนักงานจ้างท่ัวไป         

ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองสวัสดิการสังคม         

นักบรหิารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น  

๑๐-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานพัฒนาชุมชน         

นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

๑๐-๒-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประเภทผู้มคีุณวุฒิ 
        

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๔๐ ๔๘ ๔๘ ๔๘ - - -  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

โครงสร้างเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบรหิารงานทั่วไป 

 ระดับต้น) 

- งานธุรการ 

- งานการเจ้าหนา้ที ่

- งานทะเบียนราษฎรฯ 

- งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

- งานนติกิาร 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานวชิาการและแผนงาน 

กองคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง 

ระดับต้น) 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได้ 

- งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สนิ 

- งานธุรการ 

 

 

กองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง  

ระดับต้น) 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานวศิวกรรม 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานจัดสถานที่และไฟฟา้

สาธารณะ  

- งานธุรการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 

 ระดับต้น) 

- งานสุขาภิบาลและอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

- งานป้องกันและควบคุมโรค 

ติดต่อ 

- งานสัตวแพทย ์

- งานส่งเสรมิปศุสัตว ์

- งานธุรการ 

 

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

(นักบรหิารงานการศึกษา  

ระดับต้น) 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานสง่เสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานรัฐพิธีและประเพณี 

- งานกีฬาและสันทนาการ 

- งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม 

(นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม ๖) 

- งานธุรการ 

- งานสังคมสงเคราะห ์

- งานสวัสดกิารเด็กและเยาวชน 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานสง่เสริการเกษตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล

หนองบัวโคก 

 ๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจรยิธรรมอันจะท าให้การ

ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดย ให้พนักงานเทศบาลสายงาน ผูบ้ริหารทุกต าแหน่งได้รับ

การพัฒนาตลอดระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ไม่ต่ ากว่า

ปีละ ๑ ครั้ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรอืหลายวิธี ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การ

ประชุมเชงิปฏิบัติการ ฯลฯ ทั้งนี้อาจจัดโดยเทศบาลต าบลหนองบัวโคกหรอืหนว่ยงานอื่น 

 ๒. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 

  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีความสามารถ ความช านาญการ มี

คุณธรรมแก่พนักงานเทศบาล อันจะท าให้การปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โดยใหพ้นักงานเทศบาลทุกคนทุกต าแหน่งได้มโีอกาสเข้ารับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผน

อัตราก าลัง ๓  ปี งบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ไม่ต่ ากว่าปีละ ๑  ครั้ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรอื

หลายวิธี ได้แก่การปฐมนเิทศ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชงิปฏิบัติการ ฯลฯ ทั้งนี้

อาจจัดโดยเทศบาลต าบลหนองบัวโคกหรอืหนว่ยงานอื่น 

 ๓. การพัฒนาพนักงานบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

  เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถ เกิดทักษะแก่พนักงานเทศบาลและลูกจา้งที่บรรจุ

แตง่ตัง้ใหม่ /การเปลี่ยนสายงาน ใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน

เทศบาลที่บรรจุใหมห่รอืเปลี่ยนสายงาน ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 

๓ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ไม่ต่ ากว่าปีละ ๑  ครั้ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรอืหลายวิธี ได้แก่

การปฐมนเิทศ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชงิปฏิบัติการ ฯลฯ   ทั้งนีอ้าจจัดโดย

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก หรอืหนว่ยงานอื่น 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประกาศก าหนดคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงาน

เทศบาลเพื่อให้พนักงานเทศบาล ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานดังนี้  

  ๑. พนักงานเทศบาลตอ้งปฏิบัติตนให้ตัง้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ และมีความรับผดิชอบ 

  ๒. พนักงานเทศบาลตอ้งปฏิบัติหนา้ที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ 

  ๓. พนักงานเทศบาลตอ้งปฏิบัติ งานบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มี

อัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

 



 

 

  ๔. พนักงานเทศบาลตอ้งปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

  ๕. พนักงานเทศบาลตอ้งพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัย

อยู่เสมอ 


