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ค าน า 
 
  เทศบาลต าบลปัถวีได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566)          
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่สะสมไม่ซับซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลปัถวีให้เหมาะสมอีกด้วย 
  เทศบาลต าบลปัถวี จึงได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงให้ใช้
แผนอัตราก าลังเทศบาล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม    
พ.ศ. 2563 
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  เทศบาลต าบล ปัถวีได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566       
เพื่อใช้แทนแผนอัตราก าลัง  3 ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้ในปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  การก าหนดต าแหน่งและใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.กลาง ) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตรา ก าลังของพนักงานเทศบาล  เพื่อใช้ใน
การก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2544  เมื่อวันที่ 26  
ธันวาคม  2544 และในการประชุมครั้งที่  5/2555 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2545 ได้ มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและก าหนดให้จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล  เพื่อเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยได้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  (ก.ท.จ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่
และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ก .ท.จ.จันทบุรี)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  ซึ่ง ก.ท.จ.จันทบุรี  ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม  ครั้งที่
10/2545  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม 2545    และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวัดจันทบุรี  ได้ลงนามเมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลต าบลปัถวี  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ป ี
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและใช้ต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปัถวี ต่อไป 
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  2.1  เพื่อให้เทศบาลต าบลปัถวี มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานและระบบการจ้างที่เหมาะสม
ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2.2  เพื่อให้เทศบาลต าบลปัถวี  มีการก าหนดต าแหน่งและสามารถจัดอัตราก าลังให้เหมาะสม         
กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 2552 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  (ก.ท.จ.จันทบุรี ) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ ต าบลปัถวี  ว่า ถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่  
  2.4  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ก.ท.จ.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่ง การสรรหา และเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปัถวี ว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ 
  2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลปัถวี 
  2. 6 เพื่อให้เทศบาลต าบลปัถวี  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง การใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลปัถวี          
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถ            
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วย งานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  2.7 เพื่อให้เทศบาลต าบลปัถวี ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสมการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลปัถวีและให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
  2.8 เพื่อให้เทศบาลต าบลปัถวี มีการก าหนดต าแหน่งอัตราของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปัถวี ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของเทศบาลต าบลปัถวี 
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  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ป ีเทศบาลต าบลปัถวี ก าหนดขอบเขตและแนวทางการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ป ีโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปัถวี  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัถวี 
และสภาพปัญหาของต าบลปัถวี 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลปัถวี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง  ๆ จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้หัวหน้าส่วนมีส่วนร่วม
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3. 5 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ป ีโดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 
ของงบประมาณรายจ่าย  
  3. 6 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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  เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลปัถวี มีความครบถ้วนและ สามารถด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลปัถวี จึงได้วิเคราะห์สภาพ ปัญหาในเขตพื้นที่ ว่ามีปัญหาอะไร 
ความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๓. ด้านสังคม 
๔. ด้านแหล่งน้ า 
๕. ด้านสาธารณสุข 
๖. ด้านการเมืองการบริหาร 
๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ปัญหาด้านการศึกษา 
สภาพปัญหาของพ้ืนท่ี 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ปัญหาด้านการคมนาคมไม่สะดวก ถนนช ารุดเสียหาย 
1.2  ปัญหาด้านการไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
1.3  ปัญหาด้านเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
1.4  ระบบประปาหมู่บ้าน น้ าสะอาดไม่ทั่วถึง 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ราคาทางผลผลิตตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
2.2  ขาดเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
2.3  ขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเสริม 
2.4  การร่วมกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 

3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1  ปัญหาด้านยาเสพติด 
3.2  ปัญหาด้านการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน 
3.3  ปัญหาด้านการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาส 
3.4  ปัญหาด้านการนันทนาการ 
3.5  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.6  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง ล่าช้า 
3.7  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินน้อย 

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
4.1  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
4.2  น้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
4.3  แหล่งน้ าตื้นเขิน การไหลระบบน้ าไม่สะดวก 
4.4  ประปาส่วนภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

 

4. สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
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5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5.2  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง 
5.3  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย 
5.4  การปล่อยน้ าเสียลงสู่คูคลอง 
5.5  ที่อยู่อาศัยขาดการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ 
5.6  การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง 

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
6.2  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญทางการเมืองเท่าที่ควร 
6.3  การเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง 
6.4  เงินรายได้และงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ 

7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
 7.2 การล่าสัตว์ป่า 
 7.3 ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7.4 ประชาชนขาดความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.5 งบประมาณที่จ ากัดในการพัฒนาแหล่งน้ าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7.6 ขาดความร่วมมือในการรักษาทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

  8.    ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         8.1 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
         8.2 ไม่ได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  
         8.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินมีความร่วมมือน้อย  
         8.4 ผู้น าชุมชนมีระดับการศึกษาต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ  

  9.   ความต้องการของประชาชน 
        1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ก่อสร้าง-ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน  
   1.2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าเพิ่มข้ึน  
   1.3 แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินซ้ าซ้อน  
   1.4 ขยายเขตโทรศัพท์ภายในบ้านเรือนและสาธารณประโยชน์  

        2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร  
   2.2 ส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
   2.3 จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม  
   2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
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        3. ด้านสังคม 
   3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3.2 จัดหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  
   3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน  
   3.4 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
   3.5 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างแพร่หลายทุกรูปแบบ  
   3.6 จัดต้ังระบบกระจายข่าวระดับต่ า  
        4.  ด้านแหล่งน้ า 
   4.1 ขุดลอกคลอง ก่อสร้างฝาย ฝังท่อส่งน้ า  
   4.2 ขุดบ่อน้ าต้ืน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  
        5.  ด้านสาธารณสุข  
    5.1 ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคติดต่อ 
    5.2 จัดต้ังกลุ่มออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และชมรมกีฬาต่างๆ  
    5.3 จัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขระดับต าบล  
              5.4 ให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
    5.5  เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
         6.  ด้านการเมืองการบริหาร  
              6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  
     6.2 สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  
     6.3 จัดโครงสร้างอัตราก าลังองค์กรบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่  
              6.4  ประสานหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  
          7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแดล้อม 
     7.1 จัดต้ังกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     7.2  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     7.3  ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  
     7.4  จัดระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่เหมาะสม  
     7.5  จัดระบบการควบคุมมลพิษทางน้ า ทางอากาศ  
          8. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     8.1 จัดต้ังกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     8.2 จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีทุกปี  
     8.3  จัดหลักสูตรผู้น าชุมชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน  
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ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ก าหนดให้ท าการวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

 เทศบาลต าบล ปัถวี  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามหลัก SWOT      
ของเทศบาลต าบลปัถวี แบบองค์รวม ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล สถานะทางการคลังของประเทศ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปโดยรวมปัจจัยภายนอกเหล่าน้ีมีผลต่องบประมาณที่ท้องถ่ินจะได้รับจัดสรร ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินทั้งในทางบวกและทางลบ 
 ส่วนปัจจัยภายใน จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งมีความต้องการ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ ที่ประชาชนในท้องถ่ินต้องการให้ เทศบาล
ต าบลปัถวี ด าเนินการนั้น มีปริมาณมากเกินศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่ บางปัญหา/ความต้องการ นั้นชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เองแต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงท าให้เทศบาลต าบลปัถวี มีปัญหา/ความต้องการของประชาชน ที่ต้องน ามา
แก้ไขหรือตอบสนองเป็นจ านวนมากและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินได้ทั้งหมด ดังนั้น ชุมชนจึง
เป็นปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายในท้องถ่ิน) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา 
ที่ไม่เกินศักยภาพของชุมชนได้เอง จะท าให้ เทศบาลต าบลปัถวี สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ    
ของท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของ เทศบาลต าบลปัถวี 
  ค าจ ากัดความ SWOT 

S = STRENGTH  = จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรในการด าเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร 
W = WEAKNESS = จุดอ่อน หมายถึง ข้อด้อยขององค์กรในการด าเนินงาน 
O = OPPORTUNITY = โอกาส หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานองค์กรดีข้ึน 
T = THREAT  = อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรด้อยลง 

จุดแข็ง (Strength=s)     
1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน (อาทิเช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก

น้ ารถส านักงาน ฯ) 
  2. มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ินที่เป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่าง  ๆ

3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ ฯ 
  4. มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
  5. เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
                     6. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานครอบคลุมทุกด้าน แต่สามารถบริหารจัดการ
บุคลากรมาปฏิบัติงานแทนกันได ้
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 
 



 

 

 
       -๘-  
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่าง   

    เพียงพอ 
  2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
  3. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 
  4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
  5. ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารยังไม่คลอบคลุมทุกพื้นที ่
  6. การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินยังไม่เพียงพอ 
  7. ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. นโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ  
  3. การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
  4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆในพื้นที่  
  5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
  1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาท้องถ่ิน  
  2. อาชีพและรายได้ของคนในท้องถ่ิน 
  3. ราคาวัสดุ เคมีภัณฑ์ ทางการเกษตรมีราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงตามไปด้วย  
  4. ประชากรแฝงในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  
  5. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการน ามาปฏิบัติหรือยากต่อการน าไปปฏิบัติ  
  6. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  7. สถานการณ์การเติมโตเศรษฐกิจของประเทศ   

8. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลแต่ละชุดไม่มีเสถียรภาพ  

5.1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
1)  การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก     

  (2)  การจัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร   
  (3)  การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น    
  (4)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

(5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
(6)  การสาธารณูปการ 

  จุดแข็ง (Strength=s)   
1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานได้  พอสมควร 
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร 



 

 

3. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 
      -๙- 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน  มีความทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งาน เช่น  ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็น

บ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร   
โอกาส (Opportunity=O)   

                 1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ เทศบาล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
2. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 5.2    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต    มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  และการจัดต้ังและบ ารุงสถานพยาบาล  
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ     
(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัย  ครอบครัวและการรักษาพยาบาล   
(8) การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร เทศบาลต าบลปัถวี มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่

จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังขาดความใส่ใจในการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
3. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 

 4. ประชาขนไม่ให้ความสนใจในการออกก าลังกาย 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ มีมาก 

-10-   
3. เทศบาลต าบลปัถวี มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้โดย

ใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถ่ินและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)   การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4)   การผังเมือง  
(5)   การควบคุมอาคาร   
(6)   การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัด   
(7)   การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน (อาทิเช่นรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า      

รถส านักงาน ฯ) 
จุดอ่อน (Weakness=W)   

   1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอตามในการด าเนินงาน 
 2. งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
 3. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 
โอกาส (Opportunity=O)   

1. นโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่าง  ๆ
3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆในพื้นที ่
4. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ๆ

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ดูแลทรัพย์สินของสาธารณะ 
2. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการน ามาปฏิบัติหรือยากต่อการน าไปปฏิบัติ 



 

 

3. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   -๑๑-  

 5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 (2)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (4)  การพานิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อื่น 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2. มีกลุ่มสตรี, และหน่วยงานต่างๆท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ ในด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
โอกาส (Opportunity=O)   

  1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ  
  2. หน่วยงานระดับอ าเภอให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
  3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

  5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 (1)  การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  
 (2)  การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
 (3)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 



 

 

3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 
   -๑๒  

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
  2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (1)  การจัดการศึกษา 
 (2)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
 (3)   การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  
โอกาส (Opportunity=O)   

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดจันทบุรีให้ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  (1)   สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วน
ราชการ  หรือองค์กรปกครองอื่น  ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (2)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือส่วน
ราชการอื่น   

จุดแข็ง (Streng=s)   



 

 

1. เทศบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. เทศบาลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
     -๑๓-  
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส (Oportunity=O)   

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนา 3 ป,ี การจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ 
 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยการด าเนินการของเทศบาล
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 

 
                 

เทศบาลต าบลปัถวี ได้น าภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์แล้ว  พิจารณา
เห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

  ภารกิจหลัก  
 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส ์ 
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท้องเที่ยว  
 4 . การควบคุมอาคารและการผังเมือง  
 5. การอนุรักษ์ / การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  6. การบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีเ่ทศบาลจะด าเนินการ 
 
 



 

 

 7 . การบริหารจัดการ และการพัฒนาการเมือง  
 8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 9. การส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ  
     -14- 

 ภารกิจรอง  
 1. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน  
 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและชุมชน  
 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  4 . การสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ภารกิจอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลต าบลปัถวี 
1. ส านักปลัดเทศบาล 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล รวมทั้งจัดท าแผนและนโยบายในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
จัดท างบประมาณ  ตลอดจนดูแลงานด้านสาธารณสุข 

2. กองคลัง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ บ านาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ
การจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล งานด้าน
การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูล  งานด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
          ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตว์แพทย์ งานเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 

5.  กองการศึกษา   

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานแผนและวิชาการ  งานการศึกษาปฐมวัย  งาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  งานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนดให้เทศบาลต าบล ปัถวี เป็นเทศบาล ประเภท
สามัญ โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่   

 
 เทศบาลต าบลปัถวี ก าหนดโครงสร้าง และแบ่งส่วนราชการ ๕ ส่วน ได้แก่ 

๑) ส านักปลัดเทศบาล 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง 
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองการศึกษา 

  ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 24 อัตรา ลูกจ้างประจ า         
จ านวน  1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน 11 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ( ผู้มีทักษะ)     
จ านวน 7 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑4  อัตรา พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น 60  อัตรา แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม  จึงต้องมีการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
  จากการที่เทศบาลต าบลปัถวี ไดท้ าการวิเคราะห์ภารกิจ และปริมาณงาน เทศบาลต าบลปัถวีมีภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขฉบับเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑1 พ.ศ. 2543 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราช โดยท าการเปรียบเทียบให้
เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมด มีภารกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะ
ก าหนดข้ันใหม่มีภารกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง การดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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 8.1 เทศบาลต าบลปัถวี จึงเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลจากเดิม เป็นเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทศบาลประเภท
สามัญ  โดยจัดโครงสร้างส่วนราชกรและระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปตามเงื่อนไข
ของประเภทเทศบาล ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ

 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
    1.1  งานธุรการ 
    1.2  งานการเจ้าหน้าที ่
    1.3  งานทะเบียนราษฎร 
    1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.5  งานแผนและงบประมาณ 
    1.6  งานนิติการ 
    1.7  งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ 
    1.8  งานสวัสดิการสังคม 
    1.9 งานกิจการสภา 
    1.10 งานส่งเสริมการเกษตร 
2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงินและบัญช ี
    2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
    2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
3. กองช่าง 
    3.1 งานธุรการ  
    3.2 งานวิศวกรรม  
    3.3 งานสาธารณูปโภค  
4. งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    4.2  งานรักษาความสะอาด 
    4.3  งานส่งเสริมสุขภาพ 
    4.4  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5. กองการศึกษา  
    4.1 งานศึกษาปฐมวัย 
    4.2 งานกิจการศาสนา 
    4.3 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   
          และกีฬา 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
    1.1  งานธุรการ 
    1.2  งานการเจ้าหน้าที ่
    1.3  งานทะเบียนราษฎร 
    1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.5  งานแผนและงบประมาณ 
    1.6  งานนิติการ 
    1.7  งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ 
    1.8  งานสวัสดิการสังคม 
    1.9 งานกิจการสภา 
    1.10 งานส่งเสริมการเกษตร 
2. กองคลัง 
    2.1 งานการเงินและบัญช ี
    2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
    2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
3. กองช่าง 
    3.1 งานธุรการ  
    3.2 งานวิศวกรรม  
    3.3 งานสาธารณูปโภค 
4. งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    4.2  งานรักษาความสะอาด 
    4.3  งานส่งเสริมสุขภาพ 
    4.4  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5. กองการศึกษา  
    4.1 งานศึกษาปฐมวัย 
    4.2 งานกิจการศาสนา 
    4.3 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   
          และกีฬา  
6.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
    5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 



 

 

 
      
       -๑๗- 

  8.2  จากภารกิจ ปริมาณงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละส านัก/กอง ที่จะต้องปฏิบัติ    
ในระยะเวลาอีก ๓ ปี นับวันจะมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และได้จัดท ากรอบโครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว รวมทั้งได้
วิเคราะห์เพื่อประมาณการใช้อัตราก าลังพนักงานในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) จะมีการใช้จ านวนพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาล และเพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถ่ิน โดยน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดต าแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง     
๓ ปีของเทศบาล 

การก าหนดกรอบ การยุบเลิก และการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง ได้น าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ 
ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปัถวี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 
/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง                   

ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ต าแหน่งที่ต้องการ
ก าหนดตามยุทธศาสตร ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
พื้นที่การผลิต ตลอดจน จัดระบบความ
ปลอดภัยในท้องถนนที่เป็นจุดเสี่ยงที่ส าคัญๆ 
อีกทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อลดเวลาและ
ระยะทาง 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ
เพื่อการระบายน้ าและกักเก็บน้ าให้เพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 
3. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  วาตภัย        
ภัยพิบัติต่างๆ 

- วิศวกร 
- นายช่างโยธา/ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- นักป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย/พนักงานดับเพลิง 
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

1. การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน                     
2. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพรวมถึง
การปรับปรุงค่าบริการให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกใน
หลักการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อย
ลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์และ               
สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ศาสนาสืบไป 
2. สนับสนุน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมร่วมกับ
วัด โรงเรียนและองค์กรชุมชนหน่วยงานด้าน
ศาสนา 

-ครู 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
-18- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 
/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง                   

ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ต าแหน่งที่ต้องการ
ก าหนดตามยุทธศาสตร ์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. การสร้างสังคมที่สงบสุขเรียบร้อยปลอดภัย 
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
2. พัฒนาด้านการรักษาความสะอาดการ
ก าจัดมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน 
4. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนปัญหายาเสพ
ติด 
5. ส่งเสริมบทบาทกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้
เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถพึ่งตนได้ 
6. พัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาอย่างต่อเน่ือง 

- นิติกร 
-นักพัฒนาชุมชน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
 พัฒนาชุมชน 
- ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 
/พนักงานจ้าง ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ต าแหน่งที่ต้องการ
ก าหนดตามยุทธศาสตร ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
2. พัฒนารายได้ของเทศบาล 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/               
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจ า) 
-เจ้าพนักงานพัสดุ/ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารจัดการที่มี
ศักยภาพ 
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 
3. ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานให้ตรง
กับหน้าที่และภารกิจตามความจ าเป็น 
 

-เจ้าพนักงานธุรการ 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
-นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

             
2. ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ 
     การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การก าหนดอัตราและค านวณระยะเวลาที่

เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลปัถวี ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 

เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน / คน / ปีในราชการ = 230 วัน X 6 ช่ัวโมง X 60 นาที = 82,800 นาที 
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3. อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน (Benchamarking) 
เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ เทศบาลที่มีขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาล

ต าบลฉมัน  และเทศบาลต าบลปัถวี เทศบาลต าบลอ่างคีรี ซึ่งเทศบาลทั้งสองแห่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่
ใกล้เคียงกัน จ านวนประชากร   ภูมิประเทศ ในลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วย 

ประเด็น เทศบาลต าบลวังแซ้ม เทศบาลต าบลปัถวี เทศบาลต าบลท่าหลวง 
1. ประเภท สามัญ สามัญ สามัญ 
2. โครงสร้างอัตราก าลัง ปลัดเทศบาล ระดับกลาง  1 อัตรา ปลัดเทศบาล ระดับกลาง ๑ อัตรา ปลัดเทศบาล ระดับกลาง  ๑ อัตรา 
   รองปลัดเทศบาล ระดับต้น – อัตรา 
 ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
 พนักงานเทศบาล  7  อัตรา พนักงานเทศบาล  8  อัตรา พนักงานเทศบาล         7    อัตรา 
 ลูกจ้างประจ า  2  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป    2   อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป       10  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  6 อัตรา  
 กองคลัง กองคลัง กองคลัง 
 พนักงานเทศบาล            4  อัตรา พนักงานเทศบาล ๔ อัตรา พนักงานเทศบาล      4      อัตรา 
 ลูกจ้างประจ า                ๑  อัตรา ลูกจ้างประจ า     ๑ อัตรา ลูกจ้างตามภารกิจ     4       อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    3  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป    – อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป           1  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  
 กองช่าง กองช่าง กองช่าง 
 พนักงานเทศบาล           3  อัตรา พนักงานเทศบาล 5 อัตรา พนักงานเทศบาล     3        อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   1  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ - อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป          2  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 2 

อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป ๑ อัตรา 

 กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา 
 พนักงานเทศบาล      3  อัตรา  พนักงานเทศบาล  3 อัตรา พนักงานเทศบาล       2       อัตรา 
 พนักงานครูเทศบาล    1  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา พนักงานครูเทศบาล    1       อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    2  อัตรา พนักงานจ้าง (ผู้มีทักษะ) 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  1    อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป – อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป         -     อัตรา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 
 พนักงานเทศบาล       -  อัตรา พนักงานเทศบาล 2 อัตรา พนักงานเทศบาล – อัตรา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน – อัตรา ครู ๓ อัตรา  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ อัตรา  
  พนักงานจ้างทั่วไป  ๑  อัตรา  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
  พนักงานเทศบาล – อัตรา  
          รวม พนักงานเทศบาล    18  อัตรา พนักงานเทศบาล  24  อัตรา พนักงานเทศบาล  16 อัตรา 
 ลูกจ้างประจ า         3   อัตรา ลูกจ้างประจ า   1  อัตรา ครูเทศบาล ๑ อัตรา 
 พนักงานครูเทศบาล   1  อัตรา ครูเทศบาล   3 อัตรา ลูกจ้างประจ า  ๓  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 18 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ๕ อัตรา  
 พนักงานจ้างทั่วไป     ๑3  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  ๑4  อัตรา  
 รวมอัตราทั้งหมด 52 อัตรา รวมอัตราทั้งหมด 60 อัตรา รวมอัตราก าลังทั้งหมด 27  อัตรา 
3. รายรับจริงปี 62 29,885,894.31  บาท 45,521,193.64   บาท  24,342,056.55  บาท 
4. รายจ่ายจริงปี  62 ๒๕,๗๔๙,๕๗๐.๙๗  บาท 40,841,392.24   บาท  21,136,850.71 
5. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 

28,500,000  บาท 4๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 2๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

6. ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลปี 2559 

ร้อยละ  34.61 ร้อยละ  31.81 ร้อยละ 33.83 
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จากตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลฉมัน เทศบาลต าบลปัถวี และเทศบาลต าบล    
อ่างคีรี ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีประชากร รายได้ ขนาดใกล้เคียงกัน ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อ/
ใกล้เคียงกัน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองเทศบาลแล้ว การก าหนดต าแหน่งและจ านวนอัตราก าลัง มีอัตรา
ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลปัถวี มีจ านวนประชากรในต าบล ประชากรแฝงและมีความหนาแน่นของ  
ชุมชนมาก จึงท าให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลปัถวี
จะต้องก าหนดอัตราก าลังเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์ นโยบาย     
ของรัฐ นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน ท าให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ในส่วนต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานใกล้เคียง คล้ายคลึงกันเทศบาลต าบลปัถวี จะใช้วิธีการปรับเกลี่ยงาน ปริมาณคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน        
ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลปัถวีได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการ
สอบแข่งขัน และท าให้พนักงานเทศบาล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ตามกรอบ
อัตราก าลัง ดังนี้  
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8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 
เทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล                                       (นัก
บริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - ระดับกลาง 

 1.ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)          
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - -  ระดับต้น 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - - ระดับช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 
นิติกร  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติงาน 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
02 กองคลัง  (๐๔)         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับช านาญงาน 

เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ          

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ 
อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  
3 ปีข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน 

เพ่ิม/ลด 
 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2552 2566 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
3.  กองช่าง  (๐๕)         
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)  1 1 1 1 - - - ระดับช านาญงาน 
นายข่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับช านาญงาน 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  1 1 1 1 - - -  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ         
คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
ขยะ) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
คนงาน 1 1 1 1 - - -  

 
 
    
 

 
 
 



 

 

 
 

2๓- 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานเกษตร 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา  (๐๘)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ปฏิบัติการ 
พนักจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มี
คุณวุฒ ิ

        

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนครัว 1 1 1 1 - - -  
ศพด.เด็กเล็กเทศบาลต าบลปัถวี         
ครู   1 1 1 1 - - - ค.ศ.1 
ครู 1 1 1 1 -  - ค.ศ.1 
ครูผู้ดูแลเด็ก  1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มี
ทักษะ 

        

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานเทศบาล 24 24 24 24 - - -  
ลูกจ้างประจ า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานครูเทศบาล 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑8 ๑8 ๑8 ๑8 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป ๑4 ๑4 ๑4 ๑4 - - -  
รวมทั้งสิ้น 60 60 60 60 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 



 

 

 
 

        เทศบาลต าบล ปัถวี ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูก จ้างประจ า และพนักงานจ้าง       
โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลทุกคนทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
โดยมีวิธีการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
  1.  การปฐมนิเทศส าหรับพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ 
  2.  การฝึกอบรมและสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  5.  การอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานพร้อมจัดหาไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
 
 
 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ประจ าและพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  มุ่งมั่น มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
  1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
     2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้   

3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ    
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดหมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

 1. การยึดหมั่นในคุณธรรมละจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน  
 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวมเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
 8. การยึดหมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 9. การยึดหมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  
 
 

13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

   

 


