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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี มีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลอินทร์บุรี น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคน ในเทศบาล      ต าบล
อินทร์บุรี  ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์                
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ท าให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี สามารถคาดคะเนได้ว่า            
ในอนาคตในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี   อีกทั้งเป็น
การก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

  ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ในรอบปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ดังกล่าวแล้วเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง  เทศบาลต าบลอินทร์
บุรี จึงจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขึ้นเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าแผนฯ  ได้อย่างถูกต้อง 
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**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีหลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ  กฎหมาย ที่ท าให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ขึ้น  ดังนี้ 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.จ.) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพ ของงาน  
ปริมาณ  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.จ.) ก าหนด 

  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.จ.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี 
จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี   เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 



2 
 

 
  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามเหตุผลและ
ความจ าเป็นของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ดังนี้ 

  2.1   เพ่ือให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม        
ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2   เพ่ือให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้าง  ให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล แต่ละประเภท และตาม
พระบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  พ.ศ. 2542     
  2.3   เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลอินทร์บุรี 

2.5   เพ่ือให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์          
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน           
ได้เป็นอย่างดี 
  2.6   เพ่ือให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบล
อินทร์บุรี  เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  3.1   วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี                   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 
  3.2   ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3   ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ 
  3.4   จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบ  ของงบประมาณรายจ่าย 
  3.5   ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีพื้นท่ีความรับผิดชอบจ านวน  4  ตารางกิโลเมตร  จ านวนหมู่บ้าน 
4  หมู่บ้านในต าบลอินทร์บุรี  คือ  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่ 7  เมื่อปี 2560  มีประชากรทั้งสิ้น  
4,884  คน  เป็นชาย  2,358  คน  เป็นหญิง  2,526  คน   เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
สิงห์บุรีไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง  17  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 159  
กิโลเมตร  การคมนาคมมี  2  ทาง   คือทางบก  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  311  สายสิงห์บุรี - ชัยนาท  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32  สายเอเซีย  กับทางน้ า   โดยล าน้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางเดินเรือ 

  สภาพพ้ืนที่ เทศบาลเป็นชุมชนเมือง มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นที่ตั้งของร้านค้า            
สถานประกอบการต่าง ๆ หลายประเภท  แต่บางส่วนของพ้ืนที่รอบนอกยังมีลักษณะ ความเป็นชนบทที่
ประชาชนยังยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดั้งเดิม   แต่อย่างไรก็ตาม  แนวโน้มในอนาคตพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลอินทร์บุรีจะมีสภาพของความเป็นเมืองมากยิ่งข้ึน 

  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  แบ่งพิจารณาเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       สภาพปัญหา 

  1.  ปัญหาถนนคับแคบ  ช ารุดเสียหาย  เนื่องจากถนนโดยทั่วไปในเขตเทศบาลสภาพ      คับ
แคบไม่สามารถขยายผิวการจราจรเพ่ิมขึ้นได้  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ ที่ประชาชนตั้งร้านค้า  และปลูกบ้านพัก
อาศัยอย่างหนาแน่น   ถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  จ าเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม   
เพ่ือให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก 
  2.  ปัญหาทางเท้า  มีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  ถนนของเทศบาลส่วนใหญ่จะไม่
มีทางเท้า  บางแห่งมีถนนไม่ได้มาตรฐาน   ประกอบกับบางแห่งประชาชนได้วางสิ่งของบนทางเท้าท าให้
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 
  3.  ปัญหาการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้แสงสว่างยังไม่ทั่วถึง   ตามถนนสายรองตามซอย ต่าง 
ๆ ยังมีไม่เพียงพอและไฟฟูาสาธารณะบางจุดดวงโคมยังไม่ได้มาตรฐาน ท าให้แสงสว่างในเวลากลางคืนมีไม่
เพียงพอ   จ าเป็นต้องปรับปรุง   ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนและให้ความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน 
  4.  ปัญหาการจราจรและอุบัติภัย   เนื่องจากในเขตเทศบาลมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็น
จ านวนมาก   ประกอบกับมีการตั้งวางสินค้าเข้ามาในถนนบางสาย  และมีการจอดรถยนต์ไม่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ท าให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด  และเกิดอุบัติภัยได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วน
จะประสบปัญหามาก      
 
 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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  5.  ปัญหาการระบายน้ าและน้ าท่วมขัง   เนื่องจากชุมชนหลายแห่งยังมีท่อระบายน้ า            
ไม่เพียงพอ  และบางแห่งมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน  ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝน
ตกหนัก          

  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน แบ่งพิจารณาเป็นด้านต่าง ๆ  
ได้ดังนี ้

  ความต้องการของประชาชน  จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนใน 
พ้ืนที่สรุปความต้องการ  ดังนี้ 

  1.  ต้องการประสิทธิภาพมาตรการปูองกันและแก้ไขน้ าท่วมในเขตเมือง  ปรับปรุงท่อระบาย
น้ าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
  2.  ต้องการปรับปรุงแก้ไขสภาพถนน  สะพาน  ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน 
  3.  ต้องการแสงสว่างบนถนน   ซอยต่าง ๆ 
  4.  ต้องการให้ปรับปรุงระบบการประปา   โดยให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  และ                
มีประสิทธิภาพ 
  5.  ต้องการให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

  2.   ด้านเศรษฐกิจ 
   สภาพปัญหา   มีดังนี้ 

   1.  ปัญหาประชาชนบางส่วนไม่มีงานท า   เนื่องจากประชาชนบางส่วน                
ที่พักอาศัยในพ้ืนที่  เคยไปประกอบอาชีพที่ท้องถิ่นอ่ืน  ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า  โรงงาน 
อุตสาหกรรม   ได้ลดจ านวนพนักงานลงหลายแห่ง  ส่งผลให้ประชาชนที่เคยมีงานท าต้องตกงานลง 
   2.  ปัญหาขาดอาชีพเสริมส าหรับประชาชน  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
บางส่วนมีรายได้น้อย  และไม่มีรายได้อ่ืน ๆ  เสริมอีก 

   ความต้องการของประชาชน  จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีสรุปความต้องการ    ดังนี้ 
   1.  ต้องการให้มีการอบรมและส่งเสริม  ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ 
   2.  ต้องการจัดหาตลาดเพ่ิมเติม 
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3.   ด้านสังคม 
   สภาพปัญหา    มีดังนี้ 

   1.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เนื่องจากเป็นท้องถิ่น
ที่เป็นที่ตั้งของร้านค้าและสถานประกอบการอ่ืน ๆ จ านวนมาก จึงท าให้มีอาคารต่าง ๆ ในพ้ืนที่จ านวนมากและ
มีสภาพหนาแน่น  ซึ่งมีปัญหาในการปูองกันและระงับอัคคีภัย   นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่มีคนเคลื่อนย้ายเข้า - 
ออก  ในพ้ืนที่อยู่เสมอท าให้การควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ  ท าได้อยากล าบาก 

   2.  ปัญหาชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม   เนื่องจากเทศบาลเป็นชุมชนเมือง   
ดังนั้น พ้ืนที่บางส่วนจึงเป็นพ้ืนที่ ที่ประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  ซึ่งท าให้ประสพปัญหาทางสังคมด้าน
อ่ืน ๆ  ตามมา 
   3.  ปัญหาการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  ในเขตเทศบาลมีสถานีอนามัยต าบล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  แต่เนื่องจากเทศบาลเป็นชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  
สถานบริการสาธารณสุขดังกล่าว  จึงไม่เพียงพอส าหรับการรองรับบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
   4.  ปัญหาการติดยาเสพติดของประชาชน  ยาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่
เทศบาลเป็นอย่างมาก  แต่มีแนวโน้มลดลงอันเนื่องมาจากการเอาจริงเอาจังของทุกฝุาย 

  ความต้องการของประชาชน  จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สรุปความต้องการ  ดังนี้ 
   1.  ชุมชนต้องการให้มีการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
   2.  ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
   3.  ต้องการสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
   4.  ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬา 
   5.  ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนการศึกษา  ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อม          
ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
   6.  ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นงานพิธีต่าง ๆ 
   7.  ต้องการให้มีการปูองกันโรคระบาดต่าง ๆ 
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  4.   ด้านการเมืองและการบริหาร 
   สภาพปัญหา   มีดังนี้ 

   1.   ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   เทศบาลต าบลอินทร์บุรี   มีชุมชน  6 ชุมชน  ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา             
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลจะอพยพมาจากจังหวัดอ่ืน  เช่น  
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นต้น  เพ่ือประกอบอาชีพในโรงงานต่าง ๆ รอบเขตเทศบาลแต่ละคน
จ าเป็นต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนประกอบกับประชาชนยังไม่เข้าใจ  
และเห็นความส าคัญในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า 

  ความต้องการของประชาชน   จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สรุปความต้องการ  ดังนี้ 
   1.  ต้องการให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 
   2.  ต้องการให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและด าเนินกิจการของเทศบาล 

   2.   ปัญหาเกี่ยวกับการปูองกันและระงับสาธารณภัย 

   เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เป็นเทศบาลที่ปรับเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาลมีหน้าที่
รับผิดชอบ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมืองที่มี
ประชากรเข้ามาอาศัยมาก  เป็นที่ตั้งของร้านค้า  อุตสาหกรรมขนาดย่อม  และแหล่งที่พักอาศัย  บ้านเช่า
จ านวนมาก  เทศบาล ฯ   จึงให้ความส าคัญในปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชนเป็น
อย่างยิ่ง  แต่อุปกรณ์เครื่องมือ - เครื่องใช้ในหน่วยงานยังไม่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน  ซึ่งรวมถึงบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ 

  ความต้องการของประชาชน   จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สรุปความต้องการ    ดังนี้ 

   1.  พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์  เครื่องมือ - เครื่องใช้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
และได้มาตรฐานประจ าหน่วยงาน 
   2.  พัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
   4.  ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อสาธารณสมบัติ และ        
ทรัพย์สินของประชาชน 

6.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ 
ก้าวหน้า 
   7.  จัดตั้งกิจการพาณิชย์ / เทศพาณิชย์ 
   8.  การสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
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   4.   ปัญหาเกี่ยวกับหาบเร่ - แผงลอย  และรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

   เนื่องด้วยเขตเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีประชาชนอพยพเข้ามา
อาศัยมาก ท าให้ผู้ประกอบอาชีพค้าขายประเภทหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์
รับจ้าง  บริเวณถนนและทางเท้าของถนนสายหลัก และซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ท าให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก  และท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

  ความต้องการของประชาชน   จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
สรุปความต้องการ    ดังนี้ 
   1.  จัดระเบียบสินค้าหาบเร่ - แผงลอง  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   2.  จัดระเบียบการจัดรถจักยานยนต์รับจ้าง 
   3.  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยชุมชน 

   5.   ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
    เนื่องจากเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีประชาชนเข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมาก 
การจราจรในเขตเทศบาลจะหนาแน่นในเวลาเร่งด่วน  โดยเฉพาะถนนบางสายในย่านชุมชน  มีผู้ประกอบการ
ร้านค้า  หาบเร่ - แผงลอย  การจอดรถยนต์ไม่เป็นระเบียบ  ถนนคับแคบมีการตั้งวางสินค้าบนทางและถนน
พ้ืนผิวจราจร  ท าให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดไม่สะดวกในการสัญจรไปมา 

  ความต้องการของประชาชน   จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สรุปความต้องการ    ดังนี้ 
   1.  จัดระเบียบการจอดรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 
   2.  ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย  และเคารพกฎหมายจราจรให้กับประชาชน 

  5.   ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัว  และมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในด้านการค้าพาณิชย์  และด้านอุตสาหกรรม  ท าให้มีประชากรย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเข้ามา พัก
อาศัยในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก   ซึ่งเป็นที่ประชากรแฝงที่มีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพกิจกรรม   
โดยเฉพาะเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัย   ซึ่งเป็นประเภทอาคารสูงเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น
อีก  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 

   5.1   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
           ด้านขยะมูลฝอย  อัตราการผลิตของขยะมูลฝอยนั้น  โดยปกติจะแปรผันตาม
จ านวนประชากร  โดยเฉพาะจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยจากข้อมูล
พบว่าในเขตเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยวันละประมาณ 8 ตันต่อวัน   เทศบาลฯ  เก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้ประมาณร้อยละร้อยละ 75 ของอัตราการผลิต ที่เหลือจะตกค้างอยู่ในแหล่งน้ าสาธารณะที่
รกร้างว่างเปล่า และท่ีทางสาธารณะทั่ว ๆ ไป 
           ในด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  นั้น  เทศบาล ฯ  ก าจัดด้วยวิธีเทกองบนพ้ืน
แล้วไถกลบในพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  แต่ก็มีพ้ืนที่เพียง  4  ไร่เศษและได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  
ท าให้ก าลังเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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           สรุปปัญหาอุปสรรค   ได้ดังนี ้
           1.  การรวบรวมและการเก็บขน  ปัญหาที่พบคือ  รถเก็บขนและวัสดุอุปกรณ์
ไม่เพียงพอและเหมาะสม  ประกอบกับมีสภาพช ารุด  ต้องเสียค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสูง 
           2.  การก าจัด  ปัจจุบันยังใช้วิธีเทกองบนพ้ืน ซึ่งเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 
           3.  ขาดความร่วมมือจากประชาชน  ในการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและการจัดการอ่ืน ๆ 
           ด้านสิ่งปฏิกูล   ส าหรับการจัดการสิ่งปฏิกูล  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ไม่มีบ่อ
หมัก  สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่และไม่มีรถเก็บขนสิ่งปฏิกูล  การบริการประชาชนในพ้ืนที่ใช้วิธีประสานรับบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลจากการเก็บขนสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
                   สรุปปัญหาอุปสรรค์   ได้ดังนี ้
           1.  ขาดเครื่องมือ  อุปกรณ์  และอัตราก าลังคนในการด าเนินการ 
           2.  ขาดความร่วมมือของประชาชน ในการทิ้งและจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน และการจัดการอ่ืน ๆ 
           3.  งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารการก าจัดขยะมูลฝอย 

           ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต   ได้แก่ 
           1.  เกิดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรค  เช่น  แมลงวัน  หนู  ยุง   
แมลงสาบ  เป็นต้น 
           2.  เกิดเหตุร าคาญ  เนื่องจากกลิ่นเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย  และ สิ่งปฏิกูลที่
ตกค้างหมักหมม 
           3.  การอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่สะอาด  ไม่เป็นระเบียบ  เรียบร้อย และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
           4.  เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร  เนื่องจากน้ า และแมลงวันเป็นพาหะ   
เช่น   โรคอาหารเป็นพิษ   โรคอุจจาระร่วง  เป็นต้น 
           ความต้องการของประชาชน  จากการส ารวจรวบรวมความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีสรุปความต้องการ  ดังนี้ 
           1.  รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน  ผู้ประกอบการให้มีความรู้              
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการควบคุมน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
           2.  รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน  ไม่ท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและ
สารพิษลงแหล่งก าเนิด 
           3.  สนับสนุนให้มีโครงการสร้างจิตส านึก ในด้านการรักษาคุณภาพน้ า  
วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
           4.  ประชาสัมพันธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจกับประชาชน  เกี่ยวกับระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากระบบ  เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย 
           5.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ – เครื่องใช้  ในการด าเนินการด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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           6.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
           7.  ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับสาธารณสุข        
แก่ประชาชน 
           8.  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และ
พ่ึงตนเองได้ตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐาน 
           9.  การให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นที่จ าเป็นแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม 

  จากการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาและการจัดวางแผน ซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพ
ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอินทร์บุรี   เมื่อพิจารณาถึงความต้อ งการของ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล  จึงด าเนินการจัดวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่  9) แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของชุมชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพ  สร้างจิตส านึกบุคลากร  รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการนันทนาการ  รวมทั้ง 
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

4.   สร้างเสริมจิตใจและสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  5.   ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานอย่างต่อเนื่อง  และสอดคล้องกับ 
        วิถีชีวิตของชุมชน 
  6.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และบ ารุงดูแลรักษาสภาพถนน  ทางเท้า 
        ทางระบายน้ า  และไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ  ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง 
        ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระบบเรียบร้อยและสวยงาม 
  7.   พัฒนาและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8.   พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมา 
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการให้บริการ    สา
ธารณด้านต่าง ๆ  ในเขตพ้ืนที่เทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  
ก าหนดไว้และเมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เกี่ยวกับศักยภาพ  ปัญหา   และความ
ต้องการของประชาชนแล้วสามารถสรุปภารกิจของเทศบาล  ออกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้ดังนี้       

  5.1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   1.   การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
   2.   การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาล 
   3.   การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
   4.   การสาธารณูปการ 
   5.   การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   6.   การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   7.   การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   8.   การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
   6.   การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 

ฯลฯ 

  วัตถุประสงค์ 
   1.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง 
   2.   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สังคมในพ้ืนที่ 
   3.   เพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีการได้ประโยชน์ใน 

      ที่ดิน  การคมนาคมขนส่ง   การสาธารณูปโภค   การสาธารณูปการ                              
      ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4.   เพ่ือควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง  มีระบบความ  
                                     ปลอดภัย  ส าหรับผู้ใช้อาคาร  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม                          
                                     และมีการจัดการด้านรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  5.2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกีย่วข้อง  ดังนี้ 
   1.   การจัดการศึกษา 
   2.   การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปูองกันและ 
                                    การควบคุมโรคติดต่อ 
   3.   การปูองกัน  การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
   4.   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและ 

                ผู้ด้อยโอกาส 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
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   5.   การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
   6.   การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   7.   การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

8. การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ   
สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 

9. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 

ฯลฯ 

 

  วัตถุประสงค์ 

   1.   เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไม่ว่าจะเป็นสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
         ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.   เพ่ือให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชน 
   3.   เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
         ตามอัธยาศัยและต่อเนื่อง 
     4.   เพ่ือให้  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้มีโอกาสท ากิจกรรมนันทนาการด้าน 
         ต่าง ๆ  และเล่นกีฬา  ออกก าลังกาย  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม 
         กับชุมชน และได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   5.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเกี่ยวกับการปูองกัน และรักษาพยาบาลอย่าง 
         ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

                อย่างทั่วถึง 

  5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 

1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ 

ทรัพย์สิน 
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพ  ของประชาชน และ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชน  การควบคุมและการจัดระเบียบสังคม 
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  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากสาธารณะภัยต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในชุมชน 
3. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือปูองกัน 

ดูแลทรัพย์สินสาธารณะต่าง ๆ มิให้เสียหาย  สูญหายหรือถูกท าลาย 
5. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  และเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  5.4   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว    
3. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
4. การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ 

 1.   เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้  เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
      มีความสุข 

2. เพ่ือให้เกิดการลงทุนขึ้นในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือด าเนินกิจกรรมพาณิชย์ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
4. เพ่ือให้มีตลาดที่มีสุขลักษณะ 

5.5   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1. การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3. การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน  และที่สาธารณะ 
5. การจัดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
6. การจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ และมลพิษอ่ืน 
7. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

ฯลฯ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปูองกนัมิให้ทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และแก้ไขสภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม ให้มีสภาพดีขึ้น 
2. เพ่ือด าเนินการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. เพ่ือควบคุมดูแล  การฆ่าสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  มิให้มีผลกระทบต่อประชาชน

และสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้ชุมชนปลอดจากภาวะมลพิษ 
5. เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนกิจ 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 

1.   การจัดการศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
2.   การบ ารุงรักษาส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                    

                                     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.   การส่งเสริมการกีฬา  และการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   4.   การส่งเสริมการเกษตรกรรม 

ฯลฯ 

  วัตถุประสงค์ 
             1.   เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
             2.   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                     และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
             3.   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  5.7   ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
                                1.   สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                                2.   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
                                3.   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้   และสถานที่ปฏิบัติงาน 
                                4.   ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
                                5.   การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาล 
2. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล 
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ   
ได้แก่ 
  ภารกิจหลัก 
  1.   การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.   การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  4.   การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  5.   การจัดการศึกษา 

ฯลฯ 
 

  ภารกิจรอง 
  1.   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  2.   การส่งเสริมการเกษตร 
  3.   การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ฯลฯ 

 

 

 

  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.เดิม)   
ก าหนดให้เป็นเทศบาลชั้น 6    

เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วน  ได้แก่   
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  กองการประปา และ
ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น  85 อัตรา  แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลอินทร์บุรี มีภารกิจ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจ และปริมาณงาน  รวมทั้งสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  น าผลการวิเคราะห์         
มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการ  โดยท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิม
ทั้งหมดมีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง  เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
(ก.จังหวัด) พิจารณา  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของเทศบาล  จึงก าหนดโครงสร้างส่วน         

ราชการของเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 1.  ส านักปลัดเทศบาล 
 

     1.1  ฝุายอ านวยการ      1.1  ฝุายอ านวยการ  
           งานการเจ้าหน้าที่            งาน การเจ้าหน้าที่  
           งานนโยบายและแผน 
           งานประชาสัมพันธ์ 
     1.2  ฝุายปกครอง 
           งานทะเบียนราษฎร 
           งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           งานเทศกิจ 
     1.3  ฝุายธุรการ 
           งานธุรการ 
           งานนิติการ 
           งานสภา 

           งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
           งาน ประชาสัมพันธ์ 
     1.2  ฝุายปกครอง 
           งาน ปฏิบัติงานทะเบียน 
           งาน ปฏิบัติงานปูองกันและ 
           บรรเทาสาธารณภัย 
           งาน เทศกิจ 
     1.3  ฝุายธุรการ 
           งาน นิติการ 
           งาน ธุรการ 
           งาน สภา 

 

2.  กองคลัง 2.  กองคลัง 
 

     2.1  ฝุายบริหารงานคลัง      2.1  ฝุายบริหารงานคลัง  
           งานธุรการ            งาน ธุรการ  
           งานพัสดุและทรัพย์สิน            งาน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
           งานการเงินและบัญชี            งาน ปฏิบัติงานพัสดุ  
     2.2  ฝุายพัฒนารายได้      2.2  ฝุายพัฒนารายได้  
           งานผลประโยชน์และกิจการเทศพาณิชย์            งาน ปฏิบัตงิานจัดเก็บรายได ้  
           งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน              
   
   

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3.  กองช่าง 3.  กองช่าง 
 

     3.1  ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง      3.1  ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง  
           งานธุรการ            งาน ธุรการ  
           งานวิศวกรรม            งาน ผังเมือง  
           งานสถาปัตยกรรม            งาน วิศวกรรม  
           งานผังเมือง            งาน สถาปัตยกรรม  
           งานออกแบบและก่อสร้าง            งาน ออกแบบและก่อสร้าง  
     3.2  ฝุายการโยธา      3.2  ฝุายการโยธา  
           งานสาธารณูปโภค            งาน ปฏิบัติงานไฟฟูา  
           งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ              
           งานสวนสาธารณะ              
   
   

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

    4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข     4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
          งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม           งาน ธุรการ  
          งานรักษาความสะอาด           งาน สาธารณสุข  
          งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ           งาน สุขาภิบาล  
          งานสัตวแพทย์           งาน สัตวบาล  
    4.2  งานธุรการ                    งาน สวนสาธารณะ           
   

5.  กองการศึกษา 5.  กองการศึกษา 
 

     5.1  ฝุายบริหารการศึกษา      5.1  ฝุายบริหารการศึกษา  
           งานการเงิน            งาน ธุรการ  
           งานโรงเรียน            งาน วชิาการศึกษา  
           งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            งาน บรรณารักษ์  
           งานบริหารงานบุคคล            งาน วิชาการวัฒนธรรม  
     5.2  ฝุายบริหารงานทั่วไป      5.2  ฝุายบริหารงานทั่วไป  
           งานธุรการ            งาน พัฒนาชุมชน  
           งานกิจกรรมเด็ก  เยาวชน            งาน สันทนาการ  
           งานพัฒนาชุมชน              
           งานกีฬา และนันทนาการ              
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

5.3  ฝุายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ   

           วัฒนธรรม   
           งานประเพณีท้องถิ่น   
           งานส่งเสริมการเกษตร   
           งานการท่องเที่ยว   
   
   

6.  กองการประปา 6.  กองการประปา 
 

     6.1  ฝุายบริการและซ่อมบ ารุง      6.1  ฝุายบริการและซ่อมบ ารุง  
           งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง            งาน ประปา  
           งานผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา              
   
   
   
   
   

7.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 7.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

            งานตรวจสอบภายใน             งาน ตรวจสอบภายใน  
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดท ากรอบ
โครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว  ให้ท าการวิเคราะห์เพ่ือประมาณการ  การใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในอนาคตว่าในระยะเวลา  3  ปี  ต่อไปข้าหน้า จะมีการใช้จ านวนข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้
จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลต าบลอินทร์บุรีด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล   โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี  2558 – 2560 
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 กรอบ กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม/ลด  
ส่วนราชการ อัตราก าลัง 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
หมายเหต ุ

 เดิม  

ลูกจ้างประจ า 
        

ส านักปลดัเทศบาล         
1.  พนักงานวิทยุ 1 1 1 1 - - -  
2.  นักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั         
3.  พนักงานขับรถยนต ์ 2 2 2 2 - - -  
4.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 1 1 1 - - -  
5.  พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
6.  พนักงานเทศกิจ 
กองช่าง 
7.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
8.  พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
9.  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 2 2 2 2 - - -  
กองการประปา         
10.  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 1 1 1 - - -  
11.  พนักงานจดมาตรวดัน้ า 1 1 1 1 - - -  
         
         

 

 

 

 

 

 

 



10.   แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี
 

    โครงสร้างเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. ฝ่ายอ านวยการ      1. ฝ่ายบรหิารงานคลัง               1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                1. ฝ่ายบรหิารการศกึษา     1. ฝา่ยบรกิารและซ่อมบ ารุง   
         -  งานการเจ้าหน้าที ่         -  งานธุรการ                   -  งานธุรการ                         -  งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม                   -  งานการเงนิ                        -  งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 
         -  งานนโยบายและแผน         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน                  -  งานวิศวกรรม           -  งานรกัษาความสะอาด     -  งานโรงเรียน         -  งานผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
         -  งานประชาสัมพนัธ ์         -  งานการเงนิและบญัช ี                  -  งานสถาปัตยกรรม                            -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ                    -  งานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
      2. ฝา่ยปกครอง           2. ฝ่ายพัฒนารายได ้                                -  งานผังเมอืง           -  งานสัตวแพทย์      -  งานบริหารงานบุคคล  
         -  งานทะเบียนราษฎร         -  งานผลประโยชน์และ           -  งานออกแบบและก่อสร้าง          -  งานธรุการ                     2. ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  
         -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย           กจิการเทศพาณิชย์              2. ฝ่ายการโยธา                                                                  -  งานธุรการ  
         -  งานเทศกิจ         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน                   -  งานสาธารณูปโภค                                                  -  งานกจิกรรมเด็ก  เยาวชน 
       3. ฝ่ายธุรการ                       ทรัพย์สิน                 -  งานสถานทีแ่ละไฟฟูาสาธารณะ                           -  งานพัฒนาชุมชน             
         -  งานธรุการ                       -  งานสวนสาธารณะ                                                                                 -  งานกฬีา และนนัทนาการ                                                                       

-  งานสภา                                                                                                                                     3. ฝ่ายส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
                                                                                                                                                                                                                           -  งานประเพณีทอ้งถิน่ 

                  -  งานส่งเสริมการเกษตร 
                  -  งานการทอ่งเที่ยว                                                             

                   
                                      
   

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น (กลาง) 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น (กลาง) 

ส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น) 

 
 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง (ต้น) 

 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง (กลาง) 

 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสขุ (ต้น) 

 
 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา (กลาง) 

 
 

กองการประปา 
นักบริหารการประปา (ต้น) 
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  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง 
ของเทศบาล โดยใช้วิธีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ ทุกคน  
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
และลูกจ้าง ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี  เช่นเดียวกับการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
ทัง้นี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม   
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 
 

 
  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
และลูกจ้าง  เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง  ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ยกตัวอย่างเช่น   

  1.  ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง  ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  มุ่งมั่น  มีความซื่อสัตย์   
สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

  2.  พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  3.  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร   
ถูกต้อง  สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

  4.  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
อย่างเต็มที่ 

  5.  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้ 
เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  6.  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอื้อเฟื้อมีน้ าใจและ 
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
จะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

ฯลฯ 
 

       
 
 
 
 
 

12.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
เทศบาล 

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
เทศบาล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
วันที่  30  พฤษภาคม  2551  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 
________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายสมพร  ตระกูลมาภรณ์  นายกเทศมนตรี   ประธาน 
 2.  นายธวชัชัย  รักษ์ศรีทอง  ปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 3.  นางจงพิศ  มาผา   รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 4.  นางธัชกร  โชคสุขเจริญชัย  รก.ผอ.กองสาธารณสุข  กรรมการ 
 5.  นายเกรียงไกร จงรักพงศ์เผ่า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 6.  นางสาวสุพัตรา โพธิ์นิ่ม   นักการ             กรรมการ/
เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา      10.00  น. 

 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
      -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2552-2554) ของ
เทศบาล 
     ต าบลอินทร์บุรี 

นายสมพร   ตระกูลมาภรณ์  ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลอินทร์บุรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีต าบลอินทร์บุรี 

นายธวัชชัย   รักษ์ศรีทอง   เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล     ต า ม ห นั ง สื อ ที่ อ้ า ง ถึ ง  อ า เ ภ อ อิ น ท ร์ บุ รี   ที่   ม ท  
0879.11/1951   
     ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2551  ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
หรือ 

พนักงานท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท และ อบต.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือเป็นกรอบในการ 
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ก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง  ซึ่งแผนอัตราก าลัง  3  ปี  รอบ
ปีงบประมาณ 2549-2551 จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน 
2551   
จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ในรอบปีงบประมาณ  
2552-2554  ขึ้นเพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่   1  
ตุลาคม 2551  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาล
ต าบล               อินทร์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามค าสั่งเทศบาล  ที่  
51/2551  ลงวันที่  6  มีนาคม 2551  ประกอบด้วย 

 1.  นายกเทศมนตรีต าบลอินทร์บุรี   ประธาน 
 2.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง   กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1) กรรมการ 
 5.  รองปลัดเทศบาล           กรรมการ/
เลขานุการ 
 6.  นักการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี   ข้อ  17  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  โดย
ค านึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยเทศบาล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและ           
คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล  
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน ที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล  
โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล ในระยะเวลา  3  ปี 

ซึ่งการด าเนินงานจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาล
ต าบล อินทร์บุรี ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  พิจารณา 
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มติที่ประชุม     เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (2552-2554) และให้ 

เลขานุการคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  รวบรวมร่างแผนอัตราก าลัง   
3  ปี  (2552-2554)  ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เสนอ ก.ท.จ.

สิงห์บุรี  
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง   อ่ืน ๆ 
      -   ไม่มี  - 
 

         ปิดประชุม  เวลา    11.00    น. 

 
      ลงชื่อ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวสุพัตรา   โพธิ์นิ่ม) 
                 เลขานุการ 
       
      ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางจงพิศ    มาผา) 
              รองปลัดเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


