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๒. สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานของเทศบาลต าบลหว้ยกะปิ 
 

 1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 ลกัษณะภมูปิระเทศ   

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  ๙/๒๙  หมู่ที่  ๔  ต าบลห้วยกะปิ  อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี  ๕  กิโลเมตร และห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ๕   กิโลเมตร   มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๙,๐๖๒  ไร่ 
ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกะปิ เป็น  “เทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ”  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

 ลกัษณะภมูอิากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓   ฤดู  คือ 

 ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือน    มีนาคม         -    พฤษภาคม      ของทุกป ี

                ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน       -    ตุลาคม           ของทุกป ี

                      ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน   -    กุมภาพันธ์       ของทุกปี 

          อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ป ี  ๓๗   องศาเซลเซยีส 
 อาณาเขตและเขตการปกครอง 
     ทิศเหนือ  จรดเทศบาลเมอืงบ้านสวนและต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี 

ทิศใต ้  จรดต าบลเหมอืงและเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบรุี 

ทิศตะวันออก จรดต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี 

ทิศตะวันตก       จรดต าบลเสม็ด และเทศบาลต าบลอ่างศิลาโดยมีแนวถนนสขุุมวิทกั้นเขตแดน 

เทศบาลต าบลห้วยกะปิมจี านวน ๗ ชุมชน โดยแยกเป็น ดังนี้ 

จ านวนหมูบ่้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมูบ่้าน ๕ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๗ 

จ านวนหมูบ่้านในเขตเทศบาล บางส่วน ๒ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕ 

ทอ้งถิน่อืน่ในต าบล  :จ านวนเทศบาล  ๑  แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลอ่างศิลา 

 

 

 



 

 

ตารางสถติจิ านวนประชากรยอ้นหลงั 

ปี พ.ศ หญิง (คน) ชาย  (คน) รวม บ้าน (หลงั) 
๒๕๕๐ ๔,๙๓๑ ๔,๔๘๓ ๙,๔๑๔ ๕,๕๐๑ 
๒๕๕๑ ๕,๐๒๐ ๔,๕๕๔ ๙,๕๗๔ ๕,๙๕๗ 
๒๕๕๒ ๕,๓๗๕ ๔,๘๖๑ ๑๐,๒๓๖ ๖,๔๕๙ 
๒๕๕๓ ๕,๗๗๖ ๕,๑๙๒ ๑๐,๙๖๘ ๖,๖๐๕ 
๒๕๕๔ ๖,๑๑๓ ๕,๔๒๙ ๑๑,๕๔๒ ๖,๗๙๖ 
๒๕๕๕ ๖,๕๕๘ ๕,๘๔๖ ๑๒,๔๐๔ ๗,๑๖๓ 
๒๕๕๖ ๖,๖๕๑ ๕,๙๑๕ ๑๒,๕๖๖ ๗,๗๓๓ 
๒๕๕๗ ๖,๘๘๘ ๖,๑๖๙ ๑๓,๐๕๗ ๗,๘๐๑ 
๒๕๕๘ ๗,๓๙๔ ๖,๖๒๐ ๑๔,๐๑๔ ๘,๓๓๗ 
๒๕๕๙ ๗,๔๒๔ ๖,๖๕๔ ๑๔,๐๗๘ ๘,๓๖๘ 

 

ประชากรตามทะเบยีนราษฎร 

หมู่ที ่ ชุมชน 
 

ชาย(คน) หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน
(หลงั) 

๑ บ้านทุ่งสระ ๑,๑๕๘ ๑,๓๗๕ ๒,๕๓๓ ๒,๒๔๔ 
๒ บ้านห้วยกะป ิ ๔๖๕ ๕๓๓ ๙๙๘ ๗๔๔ 
๓ บ้านหนองสมอ ๕๘๔ ๖๗๒ ๑,๒๕๖ ๙๗๙ 
๔ บ้านชากพุดซา ๑,๖๕๕ ๑,๘๙๕ ๓,๕๕๐ ๑,๖๔๖ 
๕ บ้านหนองกระเสรมิ ๑,๑๒๗ ๑,๑๙๙ ๒,๓๒๖ ๑,๓๕๙ 
๖ บ้านไร่ไหหล า ๖๖๘ ๖๓๙ ๑,๓๐๗ ๘๕๓ 
๗ บ้านมาบหวาย ๙๙๗ ๑,๑๑๑ ๒,๑๐๘ ๕๔๓ 

รวม ๗  ชุมชน ๖,๖๕๔ ๗,๔๒๔ ๑๔,๐๗๘ ๘,๓๖๘ 

   

  จ านวนประชากรทัง้หมด  ๑๔,๐๗๘  คน  แยกเป็นชาย  ๖,๖๕๔  คน หญิง ๗,๔๒๔  คน
  จ านวนครัวเรือน  ๘,๓๖๘  ครัวเรอืน 
           จ านวนประชากรหนาแน่นเฉลี่ย   ๙๗๐  คน / ตารางกิโลเมตร 

หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 

 

 



 

 

 

๓.. หลกัการและเหตผุล 

๓.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) ก าหนด 
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด    
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลห้วยกะปิ ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลห้วยกะปิ จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ก าหนด 

๓.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็น
กรอบในการ 
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดย
ให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้
ก าหนดให้เทศบาลต าบลห้วยกะปิ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ  วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัด
ทากรอบ 
อัตรากาลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม 
แผนอัตรากาลัง ๓ ป ี

 ๓.๓ จากหลกัการและเหตผุลดงักล่าว เทศบาลต าบลกะป ิจึงได้จัดทาแผนอัตรากาลงั  ๓ ปี  
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ข้ึน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔. วัตถปุระสงค ์
๔.๑ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลห้วยกะป ิมีโครงสร้างการแบง่งานและระบบงาน ระบบการจ้างที ่

เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลห้วยกะป ิ
๔.๒ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลห้วยกะป ิมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตรากาลงั โครงสร้างให ้

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบลห้วยกะป ิตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ 
ประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ 
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสม 
หรือไม ่

๔.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพฒันาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลห้วยกะป ิ

๔.๕ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ 
การก าหนดประเภทต าแหนง่และการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๔.๖ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลห้วยกะปสิามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแตง่ตั้ง 
ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อใหก้ารบรหิารงาน ของเทศบาลต าบลห้วยกะป ิเกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที ่มีประสทิธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลกิหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกจิสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

๔.๗ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลห้วยกะปิด าเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลงับุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๔.๘ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลห้วยกะปิมกีารก าหนดต าแหน่งอัตรากาลงัของบุคลากรทีส่ามารถ
ตอบสนองการปฏิบัตงิานของเทศบาลต าบลห้วยกะปิที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตร ีหรือนโยบายของเทศบาลต าบลห้วยกะป ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕. กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนอตัรากาลงั ๓ ป ี

  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  ได้ใช้หลัก โดยอาศัย
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๕๙๖   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑๒) จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑๓)  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล รวมนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเทศบาล  ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ  ของเทศบาลต าบลห้วย
กะปิ  เพื่อก าหนดเป็นแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  ดังนี้ 

๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลห้วยกะปิตาม 
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลต าบล 
ห้วยกะปิ 

๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชลบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.๓ ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่ม 
งานต่างๆ 

๓.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลห้วยกะปิ โดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจา้งใหต้รงกับภารกิจและ 
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้าง 
จ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

๓.๕ ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๖ จัดท ากรอบอัตรากาลงั ๓ ป ีโดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบคุคลต้องไม่เกินรอ้ย 
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

๓.๗ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ 
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลห้วยกะปิ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

ในบทนี้ได้แบ่งเป็นสองหัวข้อ ประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิในอดีตที่ผ่านมา
เพื่อที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิในอนาคต 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

หลักการพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน ควรประกอบด้วยหลักการ ๔ ประการ คือ 
           ๑) การวางแผนจะต้องสนับสนุนเปา้หมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี ้โดยกลุ่มบุคคลที่

อยู่ร่วมกันในองค์กร ที่จะด าเนินการด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน 
๒) การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ ซึ่งจะต้องเริ่มก่อนข้ันตอนอื่น

เพราะ 
เป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่นๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

๓) การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน จึงเป็นงานที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องท าตาม
ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน 

๔) ประสิทธิภาพของแผนงานจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ลงทุนไปนั้นเป็นการ 
ประหยัดและคุ้มค่าการลงทุนในการใช้เวลา เงิน เครื่องมือ และแรงงาน 

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีภายใต้ 
หลักการดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในเทศบาลต าบลห้วยกะปิ และจากส่วน
ราชการอื่น ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมจัดท าแผนฯครั้งนี้ 

ทั้งนี ้ในการจัดท าแผนได้อิงแนวคิดหลักของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวคิด 

๑) กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ในกระบวนการนี้เพื่อตอบค าถามอย่างเป็นข้ันตอน ดังนี ้

- ปัญหาคืออะไร 
- ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
- จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาคืออะไร 
- วิธีการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคืออะไร 

๒) กระบวนการและเนื้อหาของวิธีการ 
แนวคิดน้ีเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดโครงการที่จะแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึน โดยจะต้อง

ตอบ 
ค าถามที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

- จะท าไปท าไม    - จะท าที่ไหน 
- จะท าอะไร    - จะท าเมื่อไหร่ 
- จะท าโดยใคร    - จะท าเพื่อใคร 
- จะท าอย่างไร    - จะใช้จ่ายเท่าไหร่ 
 



 

 

๓) ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการมองอนาคตที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนหรือจากผู้อื่น

หรือจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๔) การตัดสินใจ 

การตัดสินใจจะต้องด าเนินการภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลและความมีตรรกะหรือ
ความเป็นเหตุเป็นผล โดยมุ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินเป็น
ส าคัญ 

จากแนวคิดและหลักการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลห้วยกะปิได้จัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ข้ึน โดยมุ่งเน้นผลที่จะเกิดข้ึนเป็นตัวตั้ง (ผลลัพธ์) และแนวทางที่จะท างานออกมา
เป็นผลผลิตของโครงการ รวมทั้งวิธีการที่จะท าให้งานนั้นเสร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ภายใต้การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม นอกจากแนวความคิดและหลักการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการ 
วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยกะปิได้ค านึงถึงแนวทางในการจัดท าแผนที่
จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลและการพัฒนา
ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยกะป ิตลอดจนผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 

๓.๑.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้
ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี ้
วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 

๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มคุีณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 



 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 

๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๔๐.๐ 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 
๑. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้

สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔. คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 
 

 



 

 

 

๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .)  
ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้ 

                 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
                 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
                 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
                 ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
                 ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
และสังคม 
                 ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 ๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
                 ๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
                 ๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
๑.   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒.   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓.   กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔.   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕.   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖.   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗.   เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘.   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙.   มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    ๑๐ .รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเปน็ มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย 
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

๑๒.   ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
  ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

 

วิสัยทัศน์  “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กลยุทธ์  
๑.๑  ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด ให้สามารถรักษาสถานภาพการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลสืบต่อไป 

                 ๑.๒ พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานระดับสากล 
                 ๑.๓ พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้
เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
                 ๑.๔ ยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุกให้ตรง
กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
                 ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึนและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
                                    

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
                   กลยุทธ์ 
                    ๒.๑ พัฒนาจุดตรวจชายแดนให้สามารถบริการได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานสากล ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง 
                    ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการลงทุนและขนสง่สนิค้า เช่น ถนน ระบบประปา ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบบ าบัดน้ าเสยี 
และก าจัดขยะ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งในพื้นที่ให้มากขึ้น สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่ 

 

กลยุทธ์ 
๓.๑ ปรับปรุงและขยายเส้นทางเศรษฐกิจส าคัญในพื้นที่ให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของการขนส่งสิ้นค้าและผู้โดยสาร 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๓ ประสานความร่วมมือและผลักดันให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยาน

นานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ 
๔.๑ ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ

มูลค่าเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานในเวทีการค้า
โลก อาทิ การปรับปรุงพันธ์ุพืช / สัตว์ การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยวตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

๔.๒ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถน าไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ประเภท และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 



 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๕ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและ
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ได้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
๕.๑ ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ และระบบก าจัดของเสียอันตราย เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

๕.๒ ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา เพื่อลด
ต้นทุน ข้ันตอนและระยะเวลาการผลิต และน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์
ให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ 

๕.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการด้าน
การทดสอบคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับและแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ 
๖.๑ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้

พื้นที่ป่าไม้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
๖.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติก่อสร้าง ฝายกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล 
๖.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
๖.๔ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
๖.๕ ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
๖.๖ เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๖.๗ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคีและเครือข่ายภายนอก เพื่อระดมความร่วมมือ

ในการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  

  วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี  
  “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้า

เกษตร ปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน” 

 

เป้าประสงค์รวมของจังหวัด 
 ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลางธุรกิจ) มี

การเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้เกิดความยั่งยืน) มีแหล่งงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานท าที่มั่นคงและมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต    

 
   



 

 

ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมคีวามอุดมสมบูรณ์และ
ปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆด้าน 
5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และค านึงถึง

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และ

บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูงเพื่อให้
ผลผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มข้ึน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจดับริการสงัคมใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรบัการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกจิและสังคมได้อย่างสมดลุและยั่งยืน 

 

๓.๑.๕ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 

 

  วิสัยทัศน์ (Vision) “ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่ งยืน 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาหลักธรรมาภิบาล” 

   

เปา้ประสงค ์(Goals) 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบรูณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
๒. ส่งเสรมิการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
๓. ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

          ๕. พัฒนาอนุรักษ์ / ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบรูณ์ 
                ๖. พัฒนาการบรหิารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
   ๗. ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน 

 

พนัธกจิ (Mission) 
  ๑. พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถ่ิน และ
ชุมชน         มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน  

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 



 

 

  ๓. พัฒนารปูแบบการทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีห่รอืโซน และยกระดบัการให้บริการ
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

 ๔. ส่งเสรมิและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ินให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม
และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ด ี
 ๖. ส่งเสรมิเกษตร / อุตสาหกรรมทีม่ีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกจิและเข้าถึง
ตลาด 
 ๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบรูณ์ และพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
  ๘. บริหาร / จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดบัความรู้ทักษะบุคลากร ตลอดจน
รูปแบบการท างานที่มุ่งเน้นสมัพันธภาพที่ด ี

   ๙. พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

๑๐. ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน 
 

                    ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน / สาธารณปูโภค  
                          ๑.๑ พัฒนาประปาชุมชนทีส่ะอาด / พอเพียงและมีคุณภาพ 

   ๑.๒ จัดการแหลง่น้ าให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร / อุตสาหกรรม 
อุปโภคบรโิภค และการทอ่งเที่ยว 

      ๑.๓ พัฒนาถนน / สะพาน ให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วน
ร่วม 

     ๑.๔ ปรับปรงุเครอืข่ายเส้นทางคมนาคม ความเช่ือมโยงสูก่ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
การท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

      ๑.๕  พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
      ๑.๖  พัฒนาระบบไฟฟ้า 
                          ๑.๗  ส่งเสริมและพฒันาขนส่งมวลชน 

1.8  พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
     ๑.๙  พัฒนาระบบผงัเมือง / และงานการควบคุมอาคาร 

 

1 ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนื 
๒.๑ พัฒนารปูแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนรุักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการและสร้างจุดเด่นที่เอื้อตอ่การท่องเที่ยว 
๒.๒ ก าหนดโซน / รูปแบบท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
๒.๓ ยกระดับภูมปิัญญาท้องถ่ิน / วัฒนธรรมใหเ้ช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว และคง

เอกลักษณ์ชุมชน 
๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทอ้งถ่ินให้ได้มาตรฐาน 
๒.๕ ส่งเสริมศักยภาพผูป้ระกอบการในการใหบ้รกิารด้านการท่องเที่ยว 
๒.๖ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ยั่งยืน 
๒.๗ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่และยั่งยืน 

 
 
 



 

 

 ๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเกษตร / อตุสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐาน 
     ๓.๑ ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
     ๓.๒ เพิ่มมลูค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบรหิาร
จัดการ 
      ๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกบัการบรหิารการจัดสรรน้ า / ระบบนเิวศ        
ที่เหมาะสม 
     ๓.๔ สร้างความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการในการพฒันาธุรกิจทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
ให้ได้มาตรฐาน 
 ๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติคูเ่ศรษฐกจิพอเพยีง 
      ๔.๑ ยกระดบัคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มสีวัสดิการที่ด ีได้มาตรฐานมีอาชีพ
ทางเลือกที่เหมาะสม 
      ๔.๒ ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
      ๔.๓  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินสู่             
ระดับภาค 
   ๔.๔ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
   ๔.๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก / เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 
       ๔.๖ พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมส าหรับการรองรับการพัฒนา 
   ๔.๗ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๔.๘ พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
   ๔.๙ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 

 ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
   ๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๕.๒ ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก / เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม / มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี 
   ๕.๓ อนุรักษ์ / ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณา
การให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
   ๕.๔ ส่งเสริมเครือข่าย / จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม / 
ธรรมชาติ 
  ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
   ๖.๑ พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน ให้เช่ือมโยงกับ
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 
   ๖.๒ พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะ / เช่ียวชาญเฉพาะทาง
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   ๖.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

   ๗. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๗.๑ การป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   ๗.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
   ๗.๓ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ าทุกๆ วัน 
   ๗.๔ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยกะป ิ
4.1 ประเดน็ยทุธศาสตร ์แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดั 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1) พนัธกจิ 1.ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและ
การสาธารณสุขเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

    2.ส่งเสรมิเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
ได ้

    3.ส่งเสรมิสนบัสนุนเกษตรกร 
    4.สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

  2) เปา้ประสงค ์1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพฒันามาตรฐานการให้บริการ มสีิ่งอ านวย
ความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพเด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา 
            2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมีแหลง่เรียนรูท้ี่เหมาะสม
เพียงพอ และมีคุณภาพเอื้อตอ่การเรียนรู้ 
            3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 

         4. ประชาชนในท้องถ่ินร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ินให้คงอยูส่ืบไป       
                                        5. ประชาชนในท้องถ่ินมรีายได้  มีงานท าน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ใน      
การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกจิภายในท้องถ่ินสามารถแข่งขันได ้  
                     6. ประชาชนได้รับสวัสดกิารอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สิน        

                            เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัเปา้ประสงค ์
1. สถานศึกษาในสังกัดได้รบัการพัฒนามาตรฐาน
การใหบ้ริการ มีสิง่อ านวยความสะดวก เครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพเด็กไดร้ับ
โอกาสทางการศึกษา 

1. ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
และเด็กอนุบาลในสถานศึกษาเขตพื้นที่ รับผิดชอบได้รับ       
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 95 
2. สัดส่วนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสงักัดทีผ่่านเกณฑ์         
การประเมินมาตรฐาน (จาก สมศ. หรือการประเมินตนเองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

2. ประชาชนได้รับการสง่เสรมิการศึกษาตลอดชีวิตมี
แหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสมเพียงพอ และมีคุณภาพเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

1. ร้อยละของเดก็ เยาวชน ในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ทีเ่ทศบาลสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกจิกรรมส่งเสริม
ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
2. จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากศูนย์   
การเรียนรู้ต าบลห้วยกะปิ ไม่น้อยว่า 1,000 คน/ปี 
3. จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีจ่ัดสง่เสรมิการศึกษาไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม/ป ี

 



 

 

เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัเปา้ประสงค ์
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการบริการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ             
การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 

1. เพิ่มจ านวนชมรมสร้างสุขภาพและส่งเสริมให้ได้รับการพฒันา
ครบทุกชมรม 
2. จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนน าเครือข่ายสร้างสขุภาพ
ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กบัประชาชน ไม่น้อยกว่า  
ปีละ 1 ครั้ง 
4. มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตและสงัคม         
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
5. มีกิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ไม่น้อยกว่า       
ปีละ 2 กิจกรรม 
6. มีกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ           
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 กิจกรรม 
7. มีกิจกรรมการส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
8. มีกิจกรรมสง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 
ปีละ 5 กิจกรรม 

4. ประชาชนในท้องถ่ินร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป       

- จ านวนกิจกรรมทีจ่ัดสง่เสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม        
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ปี 
 

5. ประชาชนในท้องถ่ินมรีายได้  มีงานท า         
น าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
เศรษฐกจิภายในท้องถ่ินสามารถแข่งขันได ้

1. จัดฝึกอบรมอาชีพให้แกป่ระชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 1 หลกัสูตร 
2. ฝึกอบรมสัมมนาด้านการตลาดและบรรจผุลิตภัณฑ์สินค้า       
OTOP ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร             
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

6. ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างเพียงพอ      
และทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ดา้นสวสัดกิารสงัคม 
1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทีล่งทะเบียนได้รบัเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน 
2. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมของชมรมผูสู้งอายุไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม/ป ี
3. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมของชมรม อสม.  ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม/ป ี

 ดา้นความปลอดภยัในชวีิตและทรพัยส์นิ 
1. จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่นอ้ยกว่าปี
ละ 1 ครั้ง 

2.มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครั้ง 

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมการอบรม/สัมมนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่นอ้ยกว่าปลีะ 1 ครั้ง 



 

 

 

3) แนวทางการพฒันา  
แนวทางที ่  1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 

               2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข การควบคุมและปอ้งกัน
โรค 
                                      3. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
                                      4  ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
                                      5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
                                                6. ส่งเสรมิสนบัสนนุเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิต และการสร้าง   

มูลค่าเพิม่ของผลผลิต 
                                      7. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

                                     8. การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน  

 
 

 

แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัแนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั - ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนที่ได้รบัการสง่เสรมิ 

จัดการการศึกษา 

 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข การควบคุม
และป้องกันโรค 

1.ร้อยละของชมรมสร้างสุขภาพที่ได้รบัการสง่เสรมิและ
พัฒนา 
2.ร้อยละบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนน าเครือข่ายสร้าง
สุขภาพได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของประชาชนที่ได้รบัการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
4. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของประชาชนที่ได้รบัการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้านสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟูสภาพ 
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

3. การสง่เสรมิศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและ      
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- จ านวนที่เพิม่ขึ้นของกจิกรรมที่สง่เสรมิศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

4. ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ - จ านวนที่เพิม่ขึ้นของกจิกรรมที่สง่เสรมิการกีฬาและ
นันทนาการ 

5. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ - จ านวนกลุม่อาชีพ และรายได้เพิ่มข้ึน 

 
 

6. ส่งเสรมิสนบัสนุนเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิต 
และการสร้างมลูค่าเพิม่ของผลผลิต 

- ร้อยละจ านวนเกษตรกรที่ได้รบัการสนบัสนุนในด้าน
กระบวนการผลิตและการสร้างมลูค่าเพิม่ของผลผลิตมากขึ้น 
 

7. ส่งเสรมิสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ - ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการและผูป้่วยเอดส ์ที่ได้รับการสงเคราะห ์

 

8. การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 

- ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของจ านวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย
ในการด าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

 



 

 

 
4) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ กองการศึกษาฯ , กองสาธารณสขุฯ , ส านักปลัดเทศบาล 
5) ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์  

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูงเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมลูค่าเพิ่มข้ึนสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
              :   ยทุธศาสตรท์ี ่6 พัฒนาคนและชุมชนใหม้ีคุณภาพ โดยการจัดบรกิารสังคม ให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจรญิเตบิโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
                             : ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกจิพอเพียง 
                              : ยทุธศาสตรท์ี ่7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 

  1) พนัธกจิ  มุ่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามระบบผงัเมอืงรวมจงัหวัดชลบรุี 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เอื้อต่อการพฒันาท้องถ่ินให้มี
เสถียรภาพ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยด าเนินการพัฒนาการ
พัฒนาการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

     

2) เปา้ประสงค ์ พัฒนาระบบคมนาคม ระบบระบายน้ า และระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน สามารถรองรบัการเจริญเติบโตของเมืองในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบคมนาคม ระบบระบายน้ า และระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการ
เจริญเตบิโตของเมืองในระยะยาว เพื่อใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1 จ านวนโครงการที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม
ถนนและท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ปลีะไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 
2 จ านวนโครงการที่มีการขยายเขต ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบท่อเมนประปาตามสายทาง ปีละไม่
น้อยกว่า      10 โครงการ 
3 จ านวนโครงการที่มีการขยายเขต ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะตามสายทาง ปลีะ
ไม่น้อยกว่า 50 สายทาง 

4 มีกิจกรรมสง่เสริมให้ความรู้แกป่ระชาชนให้ปฏิบัติ  
ตามผังเมืองรวมจังหวัดชลบรุี ปีละไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

 

 



 

 

3) แนวทางการพฒันา  
แนวทางที ่  1 ก่อสร้างปรบัปรุง ซอ่มแซม เส้นทางคมนาคม 

         2 ขยายแนวเขตประปา ปรบัปรุงและซอ่มแซม 
         3 การพัฒนาระบบการระบายน้ า 

     4 ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
     5 การพัฒนาระบบผงัเมือง / ระบบสาธารณูปโภค 

 

แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัแนวทางการพฒันา 
1  ก่อสร้างปรบัปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม - จ านวนถนนที่มีผิวจราจรได้มาตรฐานเพิม่ขึ้นและที่

ได้รับการบ ารงุรกัษา 
2  ขยายแนวเขตประปา ปรับปรงุและซ่อมแซม - จ านวนเส้นทางประปาที่ได้รบัการขยายเขต 

ปรับปรงุและซ่อมแซม 
3 การพัฒนาระบบการระบายน้ า - จ านวนแนวท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนและที่

ได้รับการบ ารงุรกัษา 
4  ขยายเขต ปรับปรงุและซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

- จ านวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ที่มีการปรบัปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเพิม่ขึ้น 

5 การพัฒนาระบบผงัเมือง / ระบบสาธารณูปโภค 
 

- จ านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แกป่ระชาชน ปีละไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 

4) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ   กองช่าง 
5) ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบผังเมืองระบบ Logistic 
โครงสร้างพื้นฐานและแหลง่น้ าเพือ่รองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงัคมของจังหวัด 

 ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

4.1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการ  

 

  1) พนัธกจิ  มุ่งพฒันาท้องถ่ินให้มีความเจริญและพัฒนาองค์กรให้มกีารด าเนินงานอย่าง            
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

     

2) เปา้ประสงค ์ 1. บรหิารงานท้องถ่ินอย่างมปีระสิทธิภาพมุ่งเน้นการบริการทีเ่ป็นเลิศ 
รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

2. ประชาชนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการจัดการ  
องค์ความรู้  ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึง่ตนเอง  และมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. พัฒนาประสทิธิภาพการจัดเกบ็ภาษีอากร โดยการเพิม่ขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บ ได้ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม ประชาชนได้รบัการบริการทีม่ีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเกิด
ความ พึงพอใจ 

 
 
 
 



 

 

เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัเปา้ประสงค ์
1. บริหารงานท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการ
บริการทีเ่ป็นเลิศ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาล 

1. จ านวนช่องทางในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนมีไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
2. ระดับความพึงพอใจของผูม้ารบับริการไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 
3. กอง / หน่วยงานมีการจัดหาปรับปรุงและซ่อมแซม
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ทุกป ี
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาทกัษะ        
การปฏิบัตงิานและบรกิารประชาชน 100 % 

2. ประชาชนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีการจัดการ  องค์ความรู้  ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถพึง่ตนเอง  และมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสาม
ปี ที่น าไปปฏิบัตจิรงิได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนครั้งในการจัดประชุมเพื่อจัดท าแผนชุมชน   
ไม่น้อยกว่าชุมชนละ 1 ครั้งต่อป ี

3. คณะกรรมการชุมชนได้รับการ พฒันา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

3. พัฒนาประสทิธิภาพการจัดเกบ็ภาษีอากร โดยการ
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บ ได้ทั่วถึง ถูกต้อง 
และเป็นธรรม ประชาชนได้รับการบรกิารทีม่ีคุณภาพ 
สะดวก รวดเร็วและเกิดความ พึงพอใจ 

- จ านวนอัตราการเพิม่ของรายได้ภาษีที่จัดเกบ็เอง 

 

3) แนวทางการพฒันา  
แนวทางที ่ 1.  การปรบัปรุงและพฒันา เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้สามารถบริการ 

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และทันสมัย 
         2.  การเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัตงิานแก่บุคลากร 
                                     3.  พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
                                     4.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 
                                     5.  การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 

 

แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัแนวทางการพฒันา 
1.  การปรบัปรุงและพฒันา เครื่องมือ เครือ่งใช้ ให้
สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และ
ทันสมัย 

- ระดับความพงึพอใจของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการอยู่ในระดับด ี

2.  การเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัตงิานแก่บุคลากร - บคุลากรได้รบัการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัตงิาน 100 % 
3.  พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์ 

- จ านวนประชาชนที่เข้าถึงการบรกิารข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มข้ึน 

4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิาร
จัดการท้องถ่ิน 

- มีกิจกรรมและช่องทางใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการท้องถ่ินไม่น้อยกว่าปีละ 10 กิจกรรม 



 

 

5. การพัฒนาการจัดเกบ็รายได ้ 1. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและวิธีการ
เสียภาษีอากรไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2. อัตราการเพิ่มของรายได้ภาษีที่จัดเก็บเองไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี 
3. ออกหน่วยเคลื่อนที่ช าระภาษีไม่น้อยกว่าปีละ 7 ครั้ง 
4. ปรับปรงุและพัฒนาข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ินใหเ้ป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีอากรอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 

4) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ส านักปลัดเทศบาล กองคลงั กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  
    กองการศึกษาฯ 

5) ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์  
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  ยทุธศาสตรท์ี ่6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการ

จัดบรกิารสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรบัการเจรญิเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดลุและ
ยัง่ยืน และเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร ์

 ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรร
มา           ภิบาล 

4.1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  

 

  1) พนัธกจิ  ด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดลุ
ทางธรรมชาติ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้สอย ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีใช้อย่างยั่งยืน 

     

2) เปา้ประสงค ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้รบัการดูแล  รักษา  ฟื้นฟู  เกิดความ
สมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัเปา้ประสงค ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล  
รักษา  ฟื้นฟู  เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1. มีกิจกรรมการดูแล รักษา ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าปลีะ 3 
กิจกรรม  
2. มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์การป้องกันปัญหา
และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่นอ้ยกว่า 5 ช่องทาง 
3. โรงโม่และเหมืองแร่ได้รับการติดตามประเมินผล
กระทบด้านสิง่แวดล้อมครบทกุแหง่ 
4. ปริมาณขยะทีส่ามารถจัดเก็บเพื่อน าไปก าจัด
มากกว่าร้อยละ  80 
5. มีกิจกรรมเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะของประชาชน
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 



 

 

 

 
 
3) แนวทางการพฒันา  

แนวทางที ่   1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อดูแล รกัษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

                2. ก ากับดูแลและประสานงานใหผู้้ประกอบการโรงโมแ่ละเหมืองแร่
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

               3. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏิกูลในชุมชน 
แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัแนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อดูแล รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนที่เพิม่ขึ้นขออาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ดูแล 
รักษาสิง่แวดล้อมในชุมชน 
2.ประชาชนสามารถรบัทราบและแจง้ข้อมลู ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็ว  

2. ก ากับดูแลและประสานงานใหผู้ป้ระกอบการโรงโม่
และเหมืองแรป่ฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงโม่และ
เหมอืงแร่ครบทุกแหง่ 
2.มีกิจกรรมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรชุมชน และผู้ประกอบการในการแก้ไขปญัหา          
ความเดือดร้อน และผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

1. ปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ลดน้อยลง 
2. ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกและการบริหาร
จัดการขยะในระดับครัวเรือน 

 
 

4) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
      5) ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  ยทุธศาสตรท์ี ่5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม ใหเ้กิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน ์

 ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่5 การอนรุกัษ์/ฟื้นฟูสิง่แวดล้อมและ
พลังงาน 

4.1.5 ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่5 ด้านการปรบัปรงุและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  

 

  1) พนัธกจิ  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว  ที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบรุ ี      

2) เปา้ประสงค ์ 1. แหลง่ท่องเที่ยวในต าบลห้วยกะปิได้รบัการพัฒนา  

  2. นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัแหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวัดชลบรุ ี



 

 

 
 
 

เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัเปา้ประสงค ์
1. แหล่งท่องเที่ยวในต าบลห้วยกะปิได้รับการพฒันา  

 
- แหลง่ท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยกะปิได้รับการ
ปรับปรงุและพัฒนาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

2. นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในการเดินทางไป
ยังแหลง่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุร ี

- มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหลง่ท่องเที่ยวใน
เขตจังหวัดชลบรุ ี

 

3) แนวทางการพฒันา  
แนวทางที ่   1 การปรับปรงุพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในต าบลห้วยกะปิ 

                                                2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบรุ ี
 

แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัแนวทางการพฒันา 
1.การปรบัปรุงพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวในต าบลห้วย
กะป ิ

- ปรบัปรุงเส้นทางและสภาพภูมิทัศนบ์รเิวณแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายในจังหวัดชลบุร ี 1. มีกิจกรรมติดต้ังป้ายแนะน าเส้นทาง/แหลง่
ท่องเที่ยว ในจังหวัดอย่างน้อยปลีะ 1 กิจกรรม 
2. มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์แหลง่ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดชลบรุีไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

 
 

4) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ส านักงานปลัดเทศบาล 
      5) ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  ยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับปรงุและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวใหม้ีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทบัใจ
ของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

 ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 
 

 
 
 



 

 

 
๖.  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
 

๖.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ รถยนต์ส่วนตัว  รถโดยสารประจ าทาง   
รถรับจ้างขนาดเล็กอื่นๆ  และรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนน
ลูกรังในบางสาย  

จ านวนถนนในเขตต าบลห้วยกะปิ 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                    ๗๓ สาย 
ถนนลูกรัง        ๑๖ สาย    
ถนนคอนกรีต        ๑๕ สาย      

การสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข     ๑ แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ๗ แห่ง 

หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
จากการรับฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิสามารถสรุป
ปัญหา  ดังนี้ 
  ๑.  ปัญหาถนน  สะพาน ทางเท้าไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
                สภาพถนนโดยทั่วไปภายในเขตเทศบาลช ารุด  เนื่องจากมีการประกอบกิจการรถบรรทุก
ขนาดหนักเป็นจ านวนมาก  มีการก่อสร้างปรับปรงและขยายเขตสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก บางครั้งรถบรรทุกเกินพิกัดท าให้ผิวจราจรต้องเสียหายเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็น ประชาชนสัญจรไป
มาด้วยความล าบากและไม่ปลอดภัย ทางเท้าริมถนนบางแห่งในชุมชนไม่เพียงพอ 
  ๒.  ปัญหาการติตตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างยังไม่ทั่วถึง 
                          การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน และผู้ที่จะสัญจรไปมาในช่วงกลางคืน  โดยเฉพาะตามถนนสายหลัก  สายรอง  ตรอกและซอยต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาลไฟฟ้าสาธารณะบางแห่งช ารุดเสียหาย  การบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่ทั่วถึง  ถนนบางสาย
ค่อนข้างมือท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
  ๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ าด่ืม – น้ าใช้             
      จากผลการด าเนินการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะป ิ ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาไม่พอเพียง
กับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชาชนในอัตราที่สูง       
  ๔.  ผลกระทบจากการขนสง่รถบรรทุกท าให้ถนนเสียหาย 
 
 
 
 



 

 

      ๖.๒  ดา้นเศรษฐกจิ 

อาชพี   

ชุมชนในเทศบาลต าบลห้วยกะปิ  เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีอาชีพเพาะปลูก  การท าไร่ ท า
นา ท าไร่อ้อย  และไร่มันส าปะหลัง เป็นหลัก  ปัจจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไป ท าให้ภาคการเกษตรกรรมลด
ความส าคัญลงไปมาก อาชีพที่ยังมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ท าไร่  ท าไร่อ้อย  และไร่มันส าปะหลัง   นอกจากนี้ยังมี
อาชีพ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ท าธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถยนต์รับจ้าง 

  

การพาณชิยกรรมในเขตเทศบาล 

ธนาคาร         ๙ แห่ง 
บริษัท              ๑๒๒ แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     ๑๗ แห่ง 
สถานีบรกิารน้ ามัน     ๔ แห่ง 
สถานีบรกิารแกส๊        ๒       แห่ง 
ห้างสรรพสินค้า      ๒ แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ            ๑๕๕ แห่ง  
โรงงานอุตสาหกรรม             ๑๑ แห่ง 

สถานบรกิาร 
  โรงแรม      ๖ แห่ง 

โรงภาพยนตร ์     ๑ แห่ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหาร          ๑๐๑  แห่ง 
สถานที่สะสมอาหาร            ๙๑ แห่ง 

หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  จากการรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลสามารถสรุป

สภาพปัญหาได้  ดังนี้ 
  ๑. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ 
      -  ด้านรายได้และการท างาน  ประชาชนในต าบลห้วยกะปิ มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจาก

อาชีพไม่มั่นคงและขาดอาชีพเสริม 
      -  ด้านการผลิต  และราคาผลผลิตตกต่ า  ประชาชนยังขาดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร 
      -  ด้านการตลาด  ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชี  ผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน 
  ๒.  ปัญหาการว่างงาน 

  ๓.  ปัญหาประชากรแฝงมาแย่งงานประชาชนในพื้นที ่

 
 
 
   ๖.๓  ด้านสังคม 

           การสาธารณสขุ 



 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยกะป ิ  ๑ แห่ง 
คลินิก      ๓     แห่ง 
ร้านขายยาแผนปจัจบุัน    ๗ แห่ง 

การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๘) จ านวน  ๖๓  ครั้ง  (ส่วนใหญ่เป็นไฟไหมห้ญ้า)  
รถดับเพลิง                        จ านวน   ๑  คัน    จุน้ าได้      ๑๐,๐๐๐    ลิตร 

  รถดับบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  จ านวน  ๑  คัน    จุน้ าได้      ๑๕,๐๐๐    ลิตร 
  รถบรรทุกน้ า                       จ านวน  ๑  คัน   จุน้ าได้    ๖,๐๐๐    ลิตร   
  รถกระเช้า                          จ านวน  ๓  คัน    
  ความปลอดภยัในชวีิตและทรพัยส์นิ 

อาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์   ๕๐ คน 
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน            ๑๔๐ คน 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน              ๘๕ คน 
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม   ๑ ศูนย์ 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิปอ้งกันและบรรเทาภัย   ๑ ศูนย์ 
ที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆ 
ศูนย์วิทยุ / รับแจ้งเหตุ ต าบลห้วยกะป ิ    ๑ ศูนย์ 

การจดัตัง้กลุม่ตา่ง ๆ 

ลูกเสือชาวบ้าน      ๓ รุ่น 
กลุ่มสตรีพฒันาต าบลห้วยกะป ิ    ๑ กลุ่ม 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลห้วยกะปิ   ๑ ชมรม 
ชมรมผูสู้งอายุ      ๑ ชมรม 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต    ๑ กลุ่ม 
กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลห้วยกะป ิ   ๑ กลุ่ม 
กลุ่มท าพวงหรีด ดอกไม้จันทน ์    ๑ กลุ่ม 
กลุ่มผูกผ้างานพิธี      ๑ กลุ่ม 
กลุ่มอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๑ กลุ่ม 
กลุ่มกองทุนหมูบ่้าน     ๗ กลุ่ม 
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน     ๑ กลุ่ม 
กลุ่ม อปพร. / อสม.  ต าบลห้วยกะป ิ   ๑ กลุ่ม 
กลุ่มผ้าบาติกต าบลห้วยกะป ิ    ๑ กลุ่ม 

หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
จากการรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลสามารถสรุปสภาพปัญหาได้  

ดังนี้    ๑.  ยาเสพติดภายในพื้นที่ต าบลห้วยกะป ิ
 

 

 

 



 

 

       ๖.๔   ดา้นการเมอืง  การบรหิาร 
           จ านวนบคุลากร                                   จ านวน           ๑๔๒     คน 

  พนักงานเทศบาล    จ านวน              ๒๘     คน 
  พนักงานครูเทศบาล    จ านวน     ๘ คน 
  ลูกจ้างประจ า     จ านวน               ๙  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน              ๖๑    คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน             ๓๖ คน 

         หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  ขา้ราชการการเมอืง 

              คณะผูบ้รหิาร 
๑.  นายอัมรินทร์    ตั้งประกอบ      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
๒.  นายบุญอยู่       ปราดเปรื่อง       ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
๓.  นายศิริชัย      ช่ืนศิริ              ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
๔.  ร.ต.สมควร  สุธรรมโน ต าแหน่ง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะป ิ

 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
๑. นายสมบูรณ์        ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑    
๒. นายชาลี    ประไพ               สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑ 
๓. จ.ส.ท.ธีรวัฒน์        ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑ 
๔.นายอรุณ           ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑ 
๕. นายสุข  เต็มนุช   สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑ 
๖. นายธวัช  ปิยะวาทินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๑ 
๗. นางสาวอริสรา    สุขเจริญ            สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒ 
๘. นายประดิษฐ์       นิสสัยสุข           สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒ 
๙. นายขจร              ชลเจริญ            สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒    
๑๐. นายประมาณ ปราดเปรื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒ 
๑๑. นายไพฑูรย์        สิทธินิสัยสุข       สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒ 
๑๒. นายปรีดา           ราศรีจันทร์          สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    ๒ 

จากการรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลสามารถสรุปสภาพปัญหาได้  
ดังนี้ 

๑.  ปัญหาการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดตอ่ราชการไมเ่พียงพอ 
๒.  ขาดการส่งเสริมและให้ความรูจ้ากทางราชการ 
๓.  เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานไมเ่พียงพอต่อการให้บรกิาร 
๔.  บุคลากรอาจขาดประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

        ๖.๕  ด้านสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
          ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่  

ทรัพยากรในต าบลห้วยกะปิ ส่วนมากจะเป็น พวกหิน  หินแกรนิต  หินลูกรัง  หินผุ 
หินคลุกส าหรับถมถนน จนท าให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองหินและโรงโม่หินเกิดข้ึนในต าบลห้วยกะปิดังนี้ 

          ๑ )  เหมืองหิน  จ านวน    ๙   เหมือง 
     ๑.  เหมืองแร่  หจก.ว พิบูลย์กิจ      ๒.  เหมืองแร่ หจก.ธารรัก 
     ๓.  เหมืองแร่  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง  ๔.  เหมืองแร่ บจก.ปรินดา มหาชน 
     ๕.  เหมืองแร่  หจก.ทัศนาชลบุรี   ๖.  เหมืองแร่ นางสวน   เดชชีวะ 
     ๗.  เหมืองแร่ บจก.ศิลาพรชัย   ๘.  เหมืองแร่ ศิลามหานคร 
     ๙.  เหมืองแร่ ชลบุรีจิตประเสริฐ    

๒ ) โรงโม่หิน  จ านวน      ๘       แห่ง     
๑.  หจก.ว.พิบูลย์กิจ   ที่ตั้ง   ม. ๒ 
๒.  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง    ที่ตั้ง   ม. ๖ 
๓.  หจก.ทัศนาชลบุรี   ที่ตั้ง   ม. ๖ , ม.๗ 
๔.  บจก.โรงโม่หินศิลาพรชัย  ที่ตั้ง   ม.๗ 
๕.  บจก.โรงโม่หินดวงตะวัน  ที่ตั้ง   ม.๗  
๖.  บจก.โรงโม่หินพิบูลรัตน์  ที่ตั้ง   ม.๗ 
๗.  บจก.สุวลี    ที่ตั้ง   ม.๗ 
๘.  บจก. โรงโม่หินทวีสิน   ที่ตั้ง   ม.๗ 

หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
แหลง่น้ าธรรมชาต ิ

ล าน้ า  ล าห้วย        ๓ สาย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

ฝาย           ๑ แห่ง 
บ่อน้ าตื้น                ๔๕ บ่อ 
บ่อโยก         ๖ บ่อ   
บ่อบาดาล                ๑๕ บ่อ 
ถัง รพช.        ๒๑ แห่ง 
ถัง ค.ส.ล. (๕๐ ลบ.ม.)      ๑๐ ชุด 
ถัง ฝ. ๙๙ (๙๙ ลบ.ม.)       ๓ แห่ง 
ถังน้ า  ๒,๐๐๐  ลิตร       ๒    ถัง 

หมายเหต ุ     ข้อมูล  ณ   เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การก าจดัขยะมลูฝอย   
  วิธีการจัดเกบ็และก าจัดขยะมลูฝอย โดยวิธีการจัดเก็บเอง 
  ปริมาณขยะมลูฝอย  ๒๐ - ๒๕  ตัน / วัน 
  รถเกบ็ขยะมลูฝอย  ๔  คัน  บรรทุกขยะได้ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/คัน 
  ถังรองรับขยะ   ๑,๔๐๐  ใบ 
  พนักงานเก็บ ขน ขยะ  ๑๖   คน 

        ค่าธรรมเนยีม  ก าจดัขยะมลูฝอย 
  หลังคาเรือน    ๒๐  บาท / เดือน 
  ร้านค้า     ๔๐  บาท / เดือน 

โรงงานอุตสาหกรรม   ๓๐๐ บาท / ถัง / เดือน 
 

การรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลสามารถสรุปสภาพปญัหา
ได้  ดังนี้  ปัญหาด้านการจัดการขยะมลูฝอย  การเกบ็ขยะไม่ทันตามความต้องการของประชาชนและประชาชน
ขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดโดยส่วนรวม 

 

      ๖.๖  ปญัหาดา้นสาธารณสขุ 
       -  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องฝุ่นละออง 
       -  ประชาชนมีแนวโน้มเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรังสูงข้ึน 
 
       ๖.๗   ดา้นการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

     การศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ี
เขต ๑ (สพป.ชบ.๑) 

 
รวม สงักดัเทศบาล 

ต าบลหว้ย
กะป ิ

สงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั

ชลบรุ ี
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก 

 
๓ 

๑๐ 
๒๗๖ 
๑๔ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
๓ 

๑๐ 
๒๗๖ 
๑๔ 

ระดบัอนบุาล 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย ์

 
- 
- 
- 
- 

 
๑ 
๓ 

๗๒ 
๓ 

 
๒ 
๘ 

๒๓๐ 
๑๑ 

 
๓ 

๑๑ 
๓๐๒ 
๑๔ 

ระดบัประถมศกึษา     



 

 

จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย ์

- 
- 
- 
- 

๑ 
๗ 

๒๕๕ 
๑๗ 

๒ 
๒๔ 

๗๗๖ 
๒๖ 

๓ 
๓๑ 

๑,๐๓๑ 
๔๓ 

ระดบัมธัยมศกึษา 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย ์

 
- 
- 
- 
- 

 
๑ 
๓ 

๑๒๓ 
๑๔ 

 
- 
- 
- 
- 

 
๑ 
๓ 

๑๒๓ 
๑๔ 

 
หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ เดือน   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙     
๑. สังกัดเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา , ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านห้วยกะปิ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
๒. สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชลบรุี  ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
๓. สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากพุดซา และโรงเรียน
บ้านห้วยกะป ิ

        วฒันธรรม / เทศกาล 
ประเพณีท้องถ่ินและเทศกาลที่ส าคัญ 

งาน ลกัษณะกจิกรรม ช่วงเวลาทีจ่ดังาน 
๑. ประเพณีงานประจ าปี 
ศาลจ้าวพ่อแขก 
๒.  ประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
๓.  ประเพณีพิธีกองข้าว 
(ศาลจ้าวพ่อเขาเขียว) 
 
 
๔. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

-  ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์   
-  การแสดงจากคณะลิเก  
- ท าบุญ  รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
-  ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๙  รูป  
-  การแสดงจากคณะลิเก  
-  พิ ธีกองข้าว  การละเล่นกีฬา                  
พื้นบ้านตะกร้อลอดบ่วง  
- จัดขบวนแห่เทียนไปถวายวัด 

- ข้ึน  ๘ – ๙  ค่ า  เดือน  ๔  ของทุกปี 
 
- วันที่  ๒๙  เมษายน  ของทุกปี 
- ข้ึน ๑๐ และ ๑๑ ค่ าเดือน  ๖ ของทุก
ป ี
 
 
 
- แรม  ๑  ค่ า  เดือน  ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศาสนา  
ประชาชนในต าบลห้วยกะปสิ่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด  ๓  แห่ง  ศาลจ้าว  ๔  แห่ง 

จากการรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลสามารถสรุปสภาพปัญหาได้  
ดังนี้ 
           ๑. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ๑๔.๕  ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  ๑๑,๔๐๐  น.  
 เป็นชุมชนกึ่งเมืองที่มีแนวโน้มการเพิม่ขึ้นของประชากร  จากการเคลื่อนย้ายถ่ินเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลในอัตรา
ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานประกอบกับมีสถานบันเทิงเริงรมย์เกิดข้ึนอย่างมากมาย           
ท าให้เกิดข้ึนอย่างมากมาย ท าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในด้านอัคคีภัย   
อาชญากรรม  และการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒. ปัญหาการศึกษาส าหรับบุตรหลาน 
               เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งมีหน้าที่ต้องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
ประชาชน  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า  จึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องด าเนินการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ
ด้วยการส่งเสริมการศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมของประชาชนให้สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ   
    เทศบาลต าบลห้วยกะปิ มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดความรับผิดชอบ  ๓  แห่ง  ซึ่งยังขาดแคลนครูและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่พอเพียง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

      ๗.  ภารกจิ อ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
                   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๕๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่   ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้
ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้  ซึ่งเทศบาลต าบลห้วยกะปิ  ได้ปฏิบัติภารกิจและอ านาจหน้าที่
ในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนั้น 
      ๗.๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
            (๑) การจัดการและดูแลสถานีขนสง่ทางบกและทางน้า 
            (๒) การสร้างและบ ารงุรกัษาทางบกและทางน้าทีเ่ช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
            (๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
            (๔) การสาธารณูปการ 
            (๕) การจัดใหม้ีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
            (๖) การจัดใหม้ีและบ ารงุทางระบายน้า 
            (๗) การจัดใหม้ีน้าสะอาดหรอืการประปา 
            (๘) การจัดใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
            (๙) การจัดใหม้ีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
      ๗.๒ ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชีวติ มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
            (๑) การจัดการศึกษา 
            (๒) การจัดใหม้ีโรงพยาบาลจงัหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
            (๓) การปูองกัน การบาบัดโรค และการจัดต้ังและบ ารุงสถานพยาบาล 
            (๔) การสังคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชราและผู้ดอ้ยโอกาส 
            (๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
            (๖) การจัดใหม้ีโรงฆ่าสัตว์ 
            (๗) การจัดใหม้ีสสุานและฌาปนสถาน 
            (๘) การจัดใหม้ีการบ ารงุสถานทีส่าหรับนกักีฬา การพักผ่อนหยอ่นใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
            (๙) การบ ารงุและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร 
      ๗.๓ ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
            (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลทัธิเสรีภาพของประชาชน 
            (๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            (๓) การจัดใหร้ะบบรกัษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวัด 
            (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
     ๗.๔ ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
            (๑) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม    
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
            (๒) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
            (๓) การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
            (๔) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอื่น
หรือจากสหการ 
 
 
 
 



 

 

 
 
     ๗.๕ ดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
            (๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            (๒) การจัดต้ังและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม 
            (๓) การกาจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
            (๔) การกาจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
            (๕) การจัดการสิง่แวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
      ๗.๖ ดา้นการศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้
            (๑) การจัดการศึกษา 
            (๒) บ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
            (๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
            (๔) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ
            (๕) การศึกษา การทานุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
      ๗.๗ ดา้นการบรหิารจดัการและการสนบัสนนุการปฏบิตัิภารกจิของสว่นราชการ  และองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้
            (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ินสนับสนุน  หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
            (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
            (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
            (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสากิจ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอื่น 
 

การวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) 
 จดุแขง็  (Strenght = S) 

๑. การบริหารงานที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบการประชุมประชาคม  โดยมีส่วนร่วม    
   ในการส ารวจปญัหาการวางแผนเสนอแนะแนวทางและรว่มแก้ไขปัญหา 
  ๒.  มีคณะผู้บรหิารและผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการท างานในรปูแบบทีมงาน 
  ๓.  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรฐับาล  นโยบายของ
จังหวัดและความต้องการของประชาชน 
  ๔.  มีการบริหารจัดการผงัองค์กรอย่างเป็นระบบและพฒันาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๕.  สถานที่ตั้งที่ท าการเทศบาล สะดวก เหมาะแก่การใหบ้รกิารประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

  จดุออ่น  ( Weakness = W) 
            ๑.  งบประมาณที่ใช้มีไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีพื้นที่ในการรบัผิดชอบมาก จงึต้องขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 
  ๒.  ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัตงิาน เนื่องจากมอีัตราก าลังเจ้าหน้าที่มจี านวนจ ากัด 

๓.  มีกฎ  ระเบียบและข้ันตอนบงัคับ ท าให้ไมส่ามารถบรกิารประชาชนได้รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ     
ในข้ันตอนเดียว 

 



 

 

  
โอกาส  (Opportunity = O) 

  ๑.  ส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการกระจายอ านาจ 
  ๒.  มีโรงงานอุตสาหกรรม  ศูนย์การค้าและหมูบ่้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 
  ๓.  การคมนาคม มีเส้นทางเช่ือมโยงกับถนนสุขุมวิท สามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตทาง    
               เศรษฐกิจ  เหมาะแก่การลงทุน 
  ๔.  เทศบาลต าบลห้วยกะปิได้รบัรางวัลพระปกเกล้าในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ท าให้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวนมาก เหมาะแกก่ารประชาสัมพันธ์ใน
                ด้านสินค้า  OTOP 

 

 อปุสรรค  (Threat  =  T) 
  ๑.  ประชากรในพื้นที่มีความคาดหวังทีจ่ะได้รบับริการที่ดี และทั่วถึงจากเทศบาล 
  ๒.  มีมลภาวะทางอากาศและทางเสียงจากแหล่งอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่ 
  ๓.  เทศบาลจัดเกบ็ภาษียังไม่ทั่วถึง  ท าให้มรีายได้จ ากัด งบประมาณที่ใช้ในการพฒันาไม่
เพียงพอ  เนื่องจากมีพื้นที่ในการรับผิดชอบกว้าง 
  ๔.  การย้ายถ่ินฐานของประชาชนเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญหา               
ยาเสพติด 
 

๘.  ภารกจิหลกัและภารกจิรอง  ทีอ่งคป์กครองสว่นทอ้งถิน่จะด าเนนิการ 
         เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกจิหลักและภารกจิรองที่ต้อง
ด าเนินการ  มีดังนี ้
  ภารกิจหลัก 
  ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ครอบคลมุทั่วถึงและ
สามารถเช่ือมต่อโครงข่ายไปยังพืน้ที่อื่นได ้
  ๒. การพัฒนาและปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๓. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนได้อยู่ดีกินดี 
  ๔. ส่งเสรมิด้านสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรมทกุรปูแบบ 
  ๕. พัฒนาคนให้มปีระสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๖. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน 
  ภารกิจรอง 
  ๑. ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน  ทางเท้า  ปรับปรงุคูคลอง  ระบบระบายน้ า 
  ๒. การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  ๓.  ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้เพียงพอกบัความต้องการของ
ประชาชน 
  ๔. การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่ประชาชน 
  ๕. พัฒนาการใช้ที่ดิน  ปรบัปรุงที่ดินเสื่อมโทรมจัดแบง่พื้นทีแ่ละประโยชน์ในการใช้ที่ดิน 
 
 



 

 

 
 
 

๙.  สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอตัราก าลงั 
  คณะกรรมการกลางพัฒนาเทศบาล (ก.ท.) ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลห้วยกะปิ เป็นเทศบาล
ขนาดกลาง  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน  1 หน่วย  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล              
กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่ง ก.ท. 
เดิมก าหนดกรอบอัตราก าลังสูงสุดไว้ว่าเทศบาลแต่ละข้ันจะก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและต าแหน่ง   
ได้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด  ท าให้เทศบาลต าบลห้วยกะปิๆไม่สามารถก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นของภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริงได้  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการ ใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารรถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้  เพื่อใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
  ทั้งนี ้ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน  ๕๐ อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน ๙ อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๖๓  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๓๖ อัตรา รวมก าหนดต าแหน่ง 
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  ๑๕๘  อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจต่างๆ 
จ าเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ  ยังไม่สามารถรองรับภารกิจและไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา อ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สภาพพื้นที่ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง 
ท าให้มีปัญหาในการพัฒนาด้านต่างๆ มากข้ึน  อาทิ  เช่น  การสวัสดิการสังคม  การสงเคราะห์  การปรับปรุง
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การจัดการศึกษา ฯลฯ  ท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถ
จะรองรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องก าหนด
โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ ที่เป็นภารกิจในปัจจุบันและอนาคตที่
จะน าไปสู่การพัฒนาต าบลห้วยกะปิ  ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาต าบล  ภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนข้ันตอนกระจายอ านาจและตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๑๐.  โครงสรา้งการก าหนดต าแหนง่ของเทศบาลต าบลหว้ยกะป ิ

  เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2549  แก้ไขเพิ่มเติม                
(ฉบับที่  12)  พ.ศ. 2546  จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  13 ) พ.ศ. 2552 

1.1  สภาเทศบาล   ประกอบด้วยสมาขิก  12  คน  ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเลือกตั้งข้ึน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  ท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนพัฒนาเทศบาล  
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 

1.2  ฝ่ายบริหาร  ประกอบ  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน ที่ปรึกษา
นากเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมจ านวนทั้งสิ้น  5  คน เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
ในเขตเทศบาลโดยตรง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ  และนโยบาย  แผนพัฒนาเทศบาล  
กฎหมายระเบียบ  และข้อบังคับของราชการ  และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๒  คน  ท าหน้าที่ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย  

นอกจากสภาเทศบาลและฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองยังมีข้าราชการประจ าเรียกว่า  
พนักงานเทศบาล  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปของเทศบาล  ซึ่งแบ่ง
การบริหารงานออกเป็นส่วนต่างๆ  5  ส่วน  1  หน่วย  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  ดังนี้   

 

          ๑. ส านักปลัดเทศบาล    มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานพัฒนาชุมชน การให้บริการ
ประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลงานสารบรรณของ
เทศบาล การจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล การจัดเตรียมให้บริการด้าน สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ การติดต่ออ านวยความสะดวกต่างๆ งานเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การน าส่งเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกปร ะเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี            
งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๓. กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบการจัดท าข้อมูลท า
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ื อเพลิง และ                
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 
 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข  
สุขอนามัย  การป้องกันและรักษาโรค  การรักษาความสะอาด  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วางแผนประสานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ การด ารงไว้ซึ่ง
สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

๕.  กองการศกึษา     ให้มหีน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานแผน
และวิชาการ  งานการศึกษาปฐมวัย  งานการศึกษานอกระบบ  และสง่เสรมิอาชีพ  งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน  
งานกีฬาและนันทนาการ งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานห้องสมุดและงานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานสง่เสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

6. หนว่ยตรวจสอบภายใน  มหีนา้ที ่ 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี ความมีอยู่จริงของตัวตนของสินทรพัย์และหนี้สินของ

เทศบาล จะต้องถูกต้องตรงกบัยอดเงินคงเหลือในบญัชีที่บันทึกไว้  
          ๒. สอบทาน วิเคราะห ์และประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ตลอดถึงติดตามดูแลให้มีการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 
          ๓. สอบทาน วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ถึงความมีประสิทธิภาพ         
ความประหยัด และความมีประสิทธิผล 
          ๔. ตรวจตราดูแลและป้องกันความปลอดภัยของทรพัย์สินทัง้มวลของเทศบาล ฯ 
          ๕. รายงานผลการตรวจสอบ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบรหิาร ถึงวิธีการท างานที่เหมาะสม     
และระบบควบคุมภายในที่ด ีรวมตลอดถึงมาตรการปรับปรงุแก้ไข 
          ๖. การปฏิบัตงิานพิเศษตามค าสัง่ ของฝ่ายบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยกะป ิ
เรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง 

  ........................................................ 
  เพื่อให้เพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึอถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
4. การยืดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักมาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   28   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
        
 

                                                               (นายอัมรินทร์  ตั้งประกอบ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะป ิ

 

 

 



 

 

โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ  ดังกล่าวเทศบาลต าบลห้วยกะปิเป็นเทศบาลขนาดกลาง  

โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน  1  หน่วย  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  
กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีภา รกิจอ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ.๒๔๙๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลละข้ันตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ.๒๕๔๖  จึงถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ )   พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

โครงสร้างส่วนราชการ 
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปจัจุบัน 
            (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม ่
        (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

หมายเหต ุ

๑. ส านักปลัดเทศบาล   
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ   
    - งานการเจ้าหน้าที ่
    - งานนโยบายและแผน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
๑.๒ ฝ่ายปกครอง   
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานทะเบียนราษฎร์ และบัตร 
    - งานกฎหมายและคด ี
๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
    - งานธุรการ 
    - งานรัฐพิธี  อาคารและสถานที ่

๑. ส านักปลัดเทศบาล   
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ   
    - งานการเจ้าหน้าที ่
    - งานนโยบายและแผน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
๑.๒ ฝ่ายปกครอง   
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานทะเบียนราษฎร์ และบัตร 
    - งานกฎหมายและคด ี
๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
    - งานธุรการ 
    - งานรัฐพิธี  อาคารและสถานที ่

 

๒. กองคลงั     
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลงั   
    - งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
    - งานธุรการ 
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้   
    - งานจัดเกบ็รายได ้
    - งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
๒.๓  ฝ่ายการเงินและบัญชี   
    - งานการเงินและบัญชี 

๒. กองคลงั     
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลงั   
    - งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
    - งานธุรการ 
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้   
    - งานจัดเกบ็รายได ้
    - งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
๒.๓  ฝ่ายการเงินและบัญชี   
    - งานการเงินและบัญชี 

 

๓. กองช่าง   
๓.๑  ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง  
    -  งานธุรการ 
    -  งานสถาปัตยกรรม 
    -  งานวิศวกรรม 

๓. กองช่าง   
๓.๑  ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง  
    -  งานธุรการ 
    -  งานสถาปัตยกรรม 
    -  งานวิศวกรรม 

 



 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปจัจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม ่
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

หมายเหต ุ

๓.๒  ฝ่ายการโยธา   
    -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานสวนสาธารณะ 

๓.๒  ฝ่ายการโยธา   
    -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานสวนสาธารณะ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   
   -  งานธุรการ 
   -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   -  งานรักษาความสะอาด 
๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุข   
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   
   -  งานธุรการ 
   -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   -  งานรักษาความสะอาด 
๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุข   
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 
 
 
 

๕.  กองการศึกษา    
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    - งานบรหิารวิชาการ 
    - งานระดับกอ่นวัยเรียน 
    - งานธุรการ 

๕.  กองการศึกษา    
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    - งานบรหิารวิชาการ 
    - งานระดับกอ่นวัยเรียน 
    - งานธุรการ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 
กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 

๑. ปลัดเทศบาล ระดับ  กลาง 
 (นักบรหิารงานท้องถ่ิน) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการ 
- ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล 

๑. ปลัดเทศบาล ระดับ  กลาง 
 (นักบรหิารงานท้องถ่ิน) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการ 
- ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล 

 

๑  ต าแหนง่ ๑  ต าแหนง่  
๒. รองปลัดเทศบาล ระดับต้น 
   (นักบริหารงานเทศบาล) 
   เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานราชการ 
ประจ าของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมและ
กองการศึกษา  รองจากปลัดเทศบาล 
-ก ากับ เรง่รัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  และ
กองการศึกษา รองจากปลัดเทศบาล 
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  และกองการศึกษา  
รองจากปลัดเทศบาล 

๒. รองปลัดเทศบาล ระดับต้น 
   (นักบริหารงานเทศบาล) 
   เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานราชการ 
ประจ าของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมและ
กองการศึกษา  รองจากปลัดเทศบาล 
- ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  
และกองการศึกษา รองจากปลัดเทศบาล 
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  และกองการศึกษา  
รองจากปลัดเทศบาล 

 

๒. รองปลัดเทศบาล  ระดับต้น 
(นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ประจ าของกองช่าง รองจากปลัดเทศบาล 
- ก ากับ เร่งรัด ติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองช่าง รองจากปลัดเทศบาล 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของกองช่าง รอง
ปลัดเทศบาล 

๒. รองปลัดเทศบาล  ระดับต้น 
(นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ประจ าของกองช่าง รองจากปลัดเทศบาล 
- ก ากับ เร่งรัด ติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองช่าง รองจากปลัดเทศบาล 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของกองช่าง 
รองปลัดเทศบาล 

 

๒  ต าแหนง่ ๒  ต าแหนง่  



 

 

 
ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
ส านักปลัดเทศบาล 

๑.  หัวหน้าส านักปลัด  ระดับ  กลาง 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๒.  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ระดับ  ต้น 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๓.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ระดับ ต้น (ใช้บัญชีสอบคัดเลือก) 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ระดับ  ต้น 
   ( นักบริหารงานทั่วไป) 
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก./ชก.     
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๖. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ  ปฏิบตัิการ 
๗. นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ปก./ชก. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๘. นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ 
๙. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๑. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ระดับ ปง./ชง.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๑๓. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 
๑๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจ า) 
๑๕. พนักงานขับรถยนต์  (ลูกจ้างประจ า) 
๑๖. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๗. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) 
     ๓  ต าแหน่ง 
๑๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๗  ต าแหน่ง 
๒๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๕  ต าแหน่ง 
๒๑. แม่ครัว  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๒๒. คนงานทั่วไป *  ๘  ต าแหน่ง 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

๑.  หัวหน้าส านักปลัด  ระดับ  กลาง 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๒.  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ระดับ  ต้น 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๓.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ ต้น (ใช้บัญชีสอบคัดเลือก) 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ระดับ  ต้น 
   ( นักบริหารงานทั่วไป) 
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก./ชก.      
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๖. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ  ปฏิบตัิการ 
๗. นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ปก./ชก. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๘. นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ 
๙. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๑. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๑๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ระดับ ปง./ชง.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๑๓. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 
๑๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจ า) 
๑๕. พนักงานขับรถยนต์  (ลูกจ้างประจ า) 
๑๖. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๗. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) 
      ๓  ต าแหน่ง 
๑๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๗  ต าแหน่ง 
๒๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๕  ต าแหน่ง 
๒๑. แม่ครัว  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๒๒. คนงานทั่วไป *  ๘  ต าแหน่ง 
 

 

 

๔๒  ต าแหน่ง ๔๒  ต าแหน่ง  
 
 
 
 



 

 

 
ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
กองคลงั 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับ กลาง 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๓. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๔. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๕. นักวิชาการคลัง ระดับ  ช านาญการ 
๖. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ช านาญงาน 
๗. เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  ปง./ชง. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ปง./ชง. 
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๙. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ช านาญงาน 
๑๐. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 
๑๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) 
๑๒. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๓. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๔. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)  ๑ ต าแหน่ง 
๑๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๖. พนักงานขับรถยนต์   (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 

 

กองคลงั 
๑. ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับ กลาง 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๓. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๔. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการคลัง) 
๕. นักวิชาการคลัง ระดับ  ช านาญการ 
๖. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ช านาญงาน 
๗. เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  ปง./ชง. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ปง./ชง. 
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๙. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ช านาญงาน 
๑๐. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 
๑๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) 
๑๒. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๓. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๔. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)  ๑ ต าแหน่ง 
๑๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๖. พนักงานขับรถยนต์   (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 

 

 

รวม   ๑๗  ต าแหน่ง รวม   ๑๗  ต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
กองชา่ง 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับ  กลาง 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๓. หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๔. วิศวกรโยธา  ระดับ  ปก./ชก.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๕. นายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๖. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับ ช านาญงาน 
๗. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  ช านาญงาน 
๘. เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
๙. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๐. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ) ๑ ต าแหน่ง 
๑๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๒ ต าแหน่ง 
๑๒. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๔. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๕  ต าแหน่ง 
๑๕. คนงานทั่วไป   ๑๐  ต าแหน่ง 
 
 

กองชา่ง 
๑. ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับ  กลาง 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๓. หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานช่าง) 
๔. วิศวกรโยธา  ระดับ  ปก./ชก.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๕. นายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๖. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับ ช านาญงาน 
๗. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  ช านาญงาน 
๘. เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
๙. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๐. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ) ๑ ต าแหน่ง 
๑๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๒ ต าแหน่ง 
๑๒. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๔. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๕  ต าแหน่ง 
๑๕. คนงานทั่วไป   ๑๐  ต าแหน่ง 

 

 

รวม   ๒๙  ต าแหน่ง รวม   ๒๙  ต าแหน่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
    ระดับ  กลาง   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๓. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๔. พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ  ช านาญการ 
๕. พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ  ปก./ชก. 
๖. นักวิชาการสุขาภิบาล  ระดับ ปก./ชก. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ  ช านาญงาน 
๖. นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ้างประจ า) 
๗. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ) ๑ ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๓ ต าแหน่ง 
๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๘  ต าแหน่ง 
๑๕. คนงานทั่วไป  ๑๗  ต าแหน่ง 
 
 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
    ระดับ  กลาง   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๓. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๔. พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ  ช านาญการ 
๕. พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ  ปก./ชก. 
๖. นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ ปก./ชก. (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ  ช านาญงาน 
๖. นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ้างประจ า) 
๗. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ) ๑ ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๓ ต าแหน่ง 
๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ภารกิจ)  ๒  ต าแหน่ง 
๑๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๘  ต าแหน่ง 
๑๕. คนงานทั่วไป  ๑๗  ต าแหน่ง 
 
 

 

รวม  ๓๙  ต าแหน่ง รวม  ๓๙  ต าแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 
 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
กองการศึกษา 

๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการศึกษา) 
๒. หัวหน้าบริหารการศึกษา ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการศึกษา) 
๓. นักวิชาการศึกษา  ระดับ ปก./ชก.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๔. พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๘  คน  (ครู ค.ศ.๑) 
๕. นักการ  (ลูกจ้างประจ า) 
๖. ภารโรง  (ลูกจ้างประจ า) 
๗. ผู้ช่วยนักสันทนาการ  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๓  ต าแหน่ง 
๙. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ภารกิจ)  ๖  ต าแหน่ง 
๑๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๑. คนงานทั่วไป  * ๑  ต าแหน่ง 
 

กองการศึกษา 
๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการศึกษา) 
๒. หัวหน้าบริหารการศึกษา ระดับ  ต้น 
   (นักบริหารงานการศึกษา) 
๓. นักวิชาการศึกษา  ระดับ ปก./ชก.  (ขอใช้บัญชีกสถ.) 
๔. พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๘  คน  (ครู ค.ศ.๑) 
๕. นักการ  (ลูกจ้างประจ า) 
๖. ภารโรง  (ลูกจ้างประจ า) 
๗. ผูช้่วยนักสันทนาการ  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  ๓  ต าแหน่ง 
๙. ผู้ดูแลเด็ก  (ภารกิจ)  ๖  ต าแหน่ง 
๑๐. พนักงานขับรถยนต์  (ภารกิจ)  ๑  ต าแหน่ง 
๑๑. คนงานทั่วไป  * ๑  ต าแหน่ง 
 

 

รวม  ๒๗   ต าแหนง่ รวม  ๒๗  ต าแหนง่  

 
 
 

ตารางเปรยีบเทยีบอตัราก าลงั 
 

กรอบอัตราก าลังเดิม (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) กรอบอัตราก าลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่ม/ลด 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ ปก./ชก.     
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ ปก./ชก.     
    (ขอใช้บัญชีกสถ.) 

 

รวม  ๑  ต าแหนง่ รวม  ๑  ต าแหนง่  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

แนวทางการพฒันาขา้ราชการพนกังานและลกูจา้งของเทศบาล 

  ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับภาระการบริหารงานของท้องถ่ินทั้งในหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ  ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน  คนหรือบุคลากรหน่วยงานนั้นถือว่าเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความส าคัญ
ที่สุด  หน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพไปด้วย 

  เทศบาลต าบลห้วยกะปิได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
เทศบาล  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม  และเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ตามหลักสูตรต่างๆ  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงานอื่น ๆ จัดอบรมและเทศบาลยังจัดโครงการอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  แก่คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  เป็นประจ าทุกปี  ฉะนั้น  ผู้บริหารของเทศบาลจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ดังนี้ 
  ๑.  สนับสนุนให้มีการวางแผนก าลังคน  ก าหนดอัตราก าลังที่สอดคล้องกับป ริมาณและ
มาตรการการบริหารบุคคล  ซึ่งสามารถระดมศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ 
  ๒.  ก าหนดค่านิยมในด้านความซื่อสัตย์  ความสุจริต  คุณธรรม  และมนุษยธรรมแก่พนักงาน
และลกูจ้าง 
  ๓.  ส่งเสริมให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการ  วิชาชีพ  การวิจัยและพัฒนา  มีความรู้เชิง    สห
วิทยาการในระดับสากล  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเร่งการฝึกอบรม  และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องทั่วถึง 
  2.  ข้าราชการทุกต าแหน่งทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และทั่วถึงให้
มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ทัศนคติ  จริยธรรม  มนุษยธรรม  มีจิตส านึกในการปฏิบัติราชการและมีความ
พร้อมในการด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
  ๔.  พัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาล 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานแนวทาง  
เทคนิค  และวิธีการท างานในแนวใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการ  และปฏิบัติงานขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.  สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับหน่วยงาน  และให้ความส าคัญกับบุคลากร
ในสายงาน  เพื่อสร้างโอกาส  ความก้าวหน้าตามความรู้  ความสามารถอย่างเป็นระบบ 
 

 



 

 

 

  ๗.  พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ  และความเช่ียวชาญในการบรหิาร  การจัดการ  ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
  ๘.  สนับสนุนการจัดสวัสดิการ  และสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน  และลูกจ้างเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  สรปุคือ  แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย์น้ัน  จะส าเรจ็ได้ก็ข้ึนอยู่กับการทีผู่้บริหารเห็น
ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล  และการพัฒนาบุคคลอย่างจรงิจงันั่นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


