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๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อ ง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบเทศบาลต าบลสวนผึ้ง จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   
ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงาน
ให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2544 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่  4    กันยายน    2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด)   พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า  จะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และ
คุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ เทศบาล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพ่ือ
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขึ้น 

  
๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลสวนผึ้งมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีการก าหนดต าแหน่งประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด

อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒        
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๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง

และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่  

๒.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลสวนผึ้งสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ   มีความคุ้มค่า   สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ  แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลสวนผึ้ง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๓. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ซึ่งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2  
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ผู้บริหารและสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลสวนผึ้งบรรลุ
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจ
หน้าที่  ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
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3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม    ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด 
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นงานบางลักษณะ  เช่น งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง  หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการ
พิเศษ  หรืองานหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีการพิจารณาแนวทางการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรสูงสุด  
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน  3  ประเด็น  ดังนี้   
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลกระทบต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น หากก าหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
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   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดขอบ
คล้ายกัน โยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานในแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง  ประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งงานในลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย           
   โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power  
Planning Framework) นี่จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดกระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง                                                                      
  การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
  

  การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ 
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณ หาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้  
   จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี  X  6  = เวลาปฏิบัติราชการ 
   แทนค่า   230  X  6  =  1,380  หรือ  82,800  นาที 
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   หมายเหตุ 
   1. 230      คือ  จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
   2. 6          คือ   ใน  1  วัน  ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ  เป็นเวลา  6  ชั่วโมง 
   3. 1,380   คือ   จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380 ชั่วโมง 
   4. 42,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 X 60จะได้ 82,800 นาที 
  3.9 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน 
                                       

ตารางสถิติปริมาณงานประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   พ.ศ. 2564-2566 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
ที ่

 
ลักษณะงาน 

ปริมาณงานต่อคน/นาที/ปี 
1/82,800นาที 

1. งานธุรการ 134,400 
 งานรับส่งหนังสือติดต่อสื่อสารภายนอก 79,050 
 งานดูแลท าความสะอาด 10,000 

2. งานการเจ้าหน้าที่ 143,740 
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 125,160 
4. งานพัฒนาชุมชน 168,800 
5. งานทะเบียนราษฎร 99,000 
6. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 162,300 
 รวม 922,450 

 
 
กองคลัง 
 

 
ที ่

 
ลักษณะงาน 

ปริมาณงานต่อคน/
นาที/ปี 

1/82,800นาที 
1. งานธุรการ 69,750 
2. งานการเงินและบัญชี 213,950 
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 122,400 
4. งานพัฒนารายได้ 138,700 
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 120,870 
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 69,750 
 รวม 735,420 
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กองช่าง 
 

 
ที ่

 
ลักษณะงาน 

ปริมาณงานต่อคน/นาที/ปี 
1/82,800นาที 

1. งานโครงการก่อสร้างและงานวิศวกรรม,งานผังเมืองและควบคุมอาคาร 98,745 
2. งานสาธารณูปโภค 125,385 
3. งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 39,580 
4. งานสวนสาธารณะ 172,840 
5. งานธุรการและงานสารบรรณ 99,345 
 รวม 535,895 

           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ที ่

 
ลักษณะงาน 

ปริมาณงานต่อคน/นาที/ปี 
1/82,800นาที 

1. งานบริหารงานสาธารณสุข 88,680 
งานธุรการ 13,800 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 77,580 
งานรกัษาความสะอาด 447,120 
งานวางแผนสาธารณสุข 3,240 

2. งานบริการสาธารณสุข 68,340 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 63,360 
งานส่งเสริมสุขภาพ 10,080 
งานเผยแพร่และฝึกอบรม 5,760 
งานสัตวแพทย์ 44,640 

 รวม 822,600 
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กองการศึกษา 
 

 
ที ่

 
ลักษณะงาน 

ปริมาณงานต่อคน/นาที/ปี 
1/82,800นาที 

1. งานบริหารการศึกษา 36,200 
งานธุรการ 3,300 
งานการศึกษาปฐมวัย 35,000 
งานโรงเรียน 1,300 
งานกิจการนักเรียน 12,000 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21,000 
งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 16,000 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 12,000 

 รวม 138,800 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลัง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 
ล าดับที่ ชื่อ อปท. พนักงานเทศบาล

(คน) 
พนักงานจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า (คน) 

 
1 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 29 44 1 
2 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 20 42 1 
3 เทศบาลต าบลด่านทับตะโก 26 33 1 

 

 
 

           
            
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เทศบาลต าบลด่านทับตะโก 
และเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มี บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขต
พ้ืนที่ติดต่อกัน การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสามแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่อง
ของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ 2564– 
2566 ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง แต่อย่างใด แต่ใน
อนาคตเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีแนวโน้มจะต้องเพ่ิมต าแหน่งข้ึนมา เพื่อรองรับกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน ส าหรับต าแหน่ง
ที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้ประสานการรับโอนย้ายต าแหน่งสายงานผู้บริหารได้ขอใช้บัญชี
จากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เทศบาลต าบลสวนผึ้งมีพนักงานเทศบาล เพ่ิมขึ้น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 

๔.๑  ข้อมูลทั่วไป  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสวนผึ้ง  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัด
ราชบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรี  ๖๐  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ ๙.๓๔ ตารางกิโลเมตร  รวม  ๑ ต าบล  ๓  
หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อ  พ้ืนที่บางส่วน หมู่ที่   ๒  บ้านทุ่งแฝกบางส่วน และพ้ืนที่บางส่วนของหมู่ที่ ๔ 
บ้านนาขุนแสน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๓,467  คน  แยกเป็นชาย  ๑,745  คน หญิง ๑,722 คน  จ านวน
ครัวเรือน  ๑,836  หลังคาเรือน (ยอด ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕63 ) 
  ๔.๒  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ  ท าการเกษตร และ
ค้าขาย  ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งถนนราชบุรี-ผาปก  ตลอดความยาวเขตเทศบาล และใน
หมู่บ้านที่อยู่กันหนาแน่นทั้งในบ้านบ่อ  และบ้านนาขุนแสน  อาชีพส าคัญของราษฎรในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวน
ผึ้ง  คือ อาชีพเกษตรกรรม  เช่น มะม่วง กล้วย ขนุน สับปะรด  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  และการเลี้ยงสัตว์  เป็ด 
ไก่ สุกร โค เป็นต้น 
  ๔.๓  ความต้องการของประชาชน 
        (๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา  ปรับปรุ งสามารถเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
        (๒)  ด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน
เพ่ือให้มีรายได้เสริมไปช่วยเหลือครอบครัว  ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รวมทั้งการช่วยเหลือด้านความรู้  และ
เทคโนโลยี  การปูองกนัการระบาดของโรค และศัตรูพืช 
        (๓)  ด้านสังคม  ต้องการอุปกรณ์การกีฬาและก่อสร้างลานกีฬา  ให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ได้
ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการแก่ผู้ยากไร้ คนชราและผู้พิการ ให้สามารถ
ยังชีพ  ได้อย่างเหมาะสม 
        (๔)  ด้านการเมืองการบริหาร  ในการสร้างเสริมการจัดตั้งรูปแบบประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลให้เกิดความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
        (๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขาดการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ า 
สิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ า  น้ าท่วมขัง  มีการบุกรุกท าลายปุา  ไฟปุา ท าให้พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เกิดมลพิษทางเสียงและ
กลิ่นรบกวนจากผู้ประกอบการไม่มีที่ทิ้งขยะและระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธีซึ่งเกินความสามารถของท้องถิ่นที่จะ
ด าเนินการเองได้   
                                                                     

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   
“เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่าง
พอเพียง”                                                           

 การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์และการสร้างวิสัยทัศน์ของต าบลจะน าพาการบริหารจัดการของ เทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง ไปสู่ทิศทางการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลสวนผึ้ง 
และจะใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาในบทบาทและภารกิจที่แต่ละฝุายต้องร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบร่วมกัน
ที่ผลทางปฏิบัติจะได้เกิดมีขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่ส่งผลสะท้อนให้กับลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า 
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พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
1. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค 
4. บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการกีฬา และการนันทนาการ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีอาชีพ 
2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 
3. นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้รับการศึกษามากข้ึน 
4. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีสุขภาพและอนามัยที่ดี 

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
2. จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค 
3. พัฒนาระบบการปูองกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
           

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ใช้ระบบการผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ 
2. ส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน 
3. พัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง          
                                                                              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาการสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว 
3. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
4. การสงเคราะห์และสวัสดิการ                                                                                 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการให้บริการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
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4. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
           ทั้งนี้ การวิเคราะห์ภารกิจดังกล่าว อาจจะก าหนดแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหา หรืออาจจะ
ก าหนดแบ่งภารกิจใหม่ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 จุดแข็ง (strengths) 
 1. เป็นเทศบาลที่สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับปัญหาความ 
             ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินงานตามนโยบาย 
 3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด         
 จุดอ่อน (weakness) 
 1. ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
 2. บุคลากรท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอ 
 3. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายการพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมในทุกด้าน 
 4. ท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตท่ีรับผิดชอบได้          
      ทั้งหมดและโครงสร้างพ้ืนฐานบางส่วนไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ 
 5. เยาวชนไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
 6. ประชากรมีรายได้น้อย 

โอกาส (opportunity) 

 1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น 
 2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

3. นโยบายของรัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ 
    ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล 

 4. ความต้องการพืช ผัก สิ้นค้าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมของประชากร 
 

 ภัยคุกคาม (Threats) 
 

 1. ท้องถิ่นประสบปัญหาภัยแล้ง 
 2. ปัญหาโลกร้อนท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการ 
     ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
 3. การเพิ่มของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในต าบลท าให้เกิดปัญหาสังคม 
  

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
เป็นต าบลขนาดเล็ก และคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้  “เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง”  
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ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  การร่วมคิด 
ร่วมแก้ไข  ปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(๒)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔)  การสาธารณูปการ  
(๕)  การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๘)  การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑)  การจัดการศึกษา  
(๒)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(๓)  การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(๕)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
(๖)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๗)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

 สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(๙)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 

 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  และประสานการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
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(๒)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(๓)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๔)  การพาณชิย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การจัดการศึกษา 
(๒)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

 ของท้องถิ่น  
(๓)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕)  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้    

(๑)  สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล และองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาเทศบาลและองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๔)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน       

  

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ  
         

๖.๑ ภารกิจหลัก 
        (๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟูา ประปาและทางระบายน้ าให้
สามารถตอบสนองความต้องการ  และเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
        (๒)  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  การจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย  
และการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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        (๓)  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจัดการกลุ่มและสร้าง
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์  ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  เศรษฐกิจชุมชน
ทุกหมู่บ้าน  และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ท่ี ๔ ต าบลสวนผึ้ง 
        (๔)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ งานประเพณีเรียกขวัญวันกิน
ข้าวห่อ  เป็นต้น 
        (๕)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษาและ
ด้านกีฬาให้แก่เยาวชน 
        (๖)  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน     ใน
เขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการด าเนินงานของเทศบาลและนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
  ๖.๒ ภารกิจรอง 
        (๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
        (๒)  การส่งเสริมการเกษตร 
        (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
        (๔)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (๕)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (๖)  จัดระเบียบชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
            

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  เทศบาลต าบลสวนผึ้งได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่  

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

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 2๙ อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จ านวน 18 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 23  อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  74 อัตรา  
  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มีของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร  การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคขององค์กร  ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศ  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
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  1. ปัจจัยภายใน (internal Environment Analysis) ได้แก่ 
   1.1 s มาจาก Strengths 
          หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่นจุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิตจุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
   1.2 w มาจาก weaknesses 
    หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 

  2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 
   2.1 O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์
หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  
   2.2 T มาจาก Threats 
   หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง    
                                                                                                          

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง(ระดับตัวบุคลากร) 

   S         W 
  จุดแข็ง       จุดอ่อน 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้  1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
    เทศบาล                             ของเทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 45 ปี เป็นวัยท างาน   2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัว  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด      มากกว่าและเหตุผลที่ถูกต้องของทาง 
    รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต      ราชการ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  3. มีภาระหนี้สิน 
5. เป็นคนชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ .  
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้   
 
           O           T 
  โอกาส       ข้อจ ากัด 
1.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด  1.ส่วนมากมีเงินเดือนค่าจ้างน้อยรายได้ไม่พอ  
     ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย   2.ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
2.  มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศได้ตลอดเวลา      ความยากของงาน 
3.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารในฐานะ         3.พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
     ตัวแทน      4.มีความก้าวหน้าในวงแคบ    
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT 
ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง(ระดับองค์กร) 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

    S         W 
จุดแข็ง       จุดอ่อน 
 

1.  บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย   1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทาง  
2.  การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้                วิชาชีพ 
3.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารในฐานะตัวแทน 2. พื้นที่พัฒนากว้างปัญหามากท าให้ บางสาย 
4. มีส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร                        งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี       
5.  ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ 3. อาคารส านักงานคับแคบ 
    บคุลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6.  ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆที่ได้จาก 
     การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
         O          T 
  โอกาส       ข้อจ ากัด 
 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี  1.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน                   ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้       การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากนัก       
    รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี               กระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโท 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบาง 
    เพ่ิมข้ึน          สายงานความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท      ความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์              ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 
       3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่              
              จ านวนประชากร และภารกิจ 
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๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
   

  1. ส านักปลัดเทศบาล   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น 

หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้  
  1.1 ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งานการ
ประชุม เช่น  การจัดท าระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ  ของสภาเทศบาล  
การเลือกตั้ง  งานรัฐพิธี  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย   และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและ
การคัดเลือก  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  การออกจากราชการ  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรมสัมมนา  การศึกษาและดูงาน  
การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  งานพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  การด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจ าปี
และการลาอ่ืนๆ  งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กองต่างๆ  ทราบ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรวบรวม
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  
งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง และความพอเพียง 
ของบริการสาธารณูปโภค  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดท าและ
เรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี  งานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการเพ่ือตอบสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล
และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  การจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งาน
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาล
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   1.1.3  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจและจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน งาน
จัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชน  ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม  และส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  การศึกษา  การอนามัย  และสุขาภิบาล  การให้ค าแนะน าการ
สาธิตตลอดจนการฝึกอบรมประชาชนในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพ่ือสร้างและ
พัฒนารายได้ของประชาชน  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

1.2  ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของงานทะเบียนราษฎร  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   1.2.1.   งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
ตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและ
ทะเบียนบ้าน  การจ้างการเกิด  การแจ้งการตาย  การแจ้งย้ายทีอ่ยู่  การเพิ่มชื่อและจ าหน่ายชื่อ  ก า ร แ ก้ ไ ข
รายการ ในทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การคัดและรับรองส าเนา  การเปรียบเทียบคดี
ความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   1.2.2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนปูองกันภัยและฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมกรณเีกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    

  2. กองคลัง   
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ   งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในกองคลัง  ดังนี้ 
  2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที ่ รับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานสารบรรณ งานธุรการ  จัดท าฏีกา เบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง เช่น การเบิกจ่ายเงินบ านาญให้กับข้าราชการบ านาญ ขอรับ
เงินอุดหนุน  เช่น ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรเงินบ าเหน็จตกทอด เงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการ
สาธารณะ และเงินอ่ืนๆ จากจังหวัด ด าเนินการเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้  
   2.1.1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ 
การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย 
การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน  ประจ าปี  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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   2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
เช่นการจัดซื้อ  จัดจ้าง  การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจ า
ทรัพย์สิน  การควบคุมการรับ- จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัฒนารายได้   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  
ดังนี้ 
   2.2.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่นรายได้เพ่ิม
มากขึ้น  ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่ท้องถิ่น  โดยให้น าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  LTAX 3000_3.0  และ LTAX GIS_2  ของเทศบาลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่น    
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องให้
เป็นไปที่ตามกฏหมายก าหนด  การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภท  ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีปูาย ทรัพย์สินของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับตาม
กฎหมายก าหนดไว้ รับช าระภาษีน าส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่งานการเงินและบัญชี  บันทึกการช าระภาษี  
รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและใบเสร็จรับเงินที่ใช้ปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง การออกใบอนุญาตใช้
เครื่องขยายเสียง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล จัดเก็บข้อมูลรายได้ภาษีอากร  ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ภาษีปูาย  และ
ค่าธรรมเนียม และทะเบียนทรัพย์สิน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือปรับข้อมูลให้เรียบร้อยและ
เป็นปัจจุบัน และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

  3. กองช่าง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ    ออกแบบ    การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบงานก่อสร้าง  งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
  3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานวิศวกรรม  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   3.1.1 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม  
งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการ  
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้าน
วิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และการไฟฟูา  งานสวนสาธารณะ  โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน
งาน ดังนี้ 
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   3.2.1 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางโครงการและ
ควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงรักษาถนนหนทาง  งานควบคุม  ตกแต่งอาคารสถานที่  งานควบคุมพัสดุด้าน
การโยธา  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล และควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น  และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   3.2.2 งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ออกแบบประมาณการงานจัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟูา  งานวางโครงการขยายเขตไฟฟูา  งานซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟูา
สาธารณะ  งานควบคุมพัสดุประจ างาน  การรายงานการจัดท าตารางข้อมูลสถิติ  เกี่ยวกับงานสถานที่ไฟฟูา  
และจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่นสวนสาธารณะ  สวนหย่อม งาน
ควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแลบ ารุงรักษา  ต้นไม้  พันธุ์ไม้  ดูแลรักษาเรือนเพาะช า  
ขยายพันธุ์ไม้  งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช้ พันธุ์ไม้  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งาน
ปูองกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานด้านการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
  4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติฯ งานสาธารณกุศล  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่อง
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านงบประมาณ งานด้าน
ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้  
   4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การประกอบการค้าและกิจกรรมตามเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 
การปูองกันควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวะอนามัย งานควบคุมฌาปน
สถาน งานกวาดล้าง  ท าความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   4.2.1 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ งาน
ปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผน
ครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจาก
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยง  หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานปูองกันโรค
ติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย                       
          5. กองการศึกษา 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้มี งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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   5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  งานการศึกษาปฐมวัย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
    5.1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กวัย  0 – 3 งานการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และงานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
    5.2.1 งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ  งานโครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  งาน
เกี่ยวกับการจัดนันทนาการของเด็กและเยาวชน  งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาต่างๆ  การจัดงานประเพณี  และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๘.๑  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  มีภารกิจงานด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น  จึงได้ก าหนดงานด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น  
และยกเลิกงานบางด้านในกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝุายอ านวยการ 
     งานบริหารทั่วไป 
     งานธุรการ 
     งานการเจ้าหน้าที่ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     งานรัฐพิธี 
     งานพัฒนาชุมชน 
     งานสังคมสงเคราะห์ 
     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

๑.๒ ฝุายปกครอง  
     งานทะเบียนราษฎร 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งานรักษาความสงบ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝุายอ านวยการ 
     งานบริหารทั่วไป 
     งานธุรการ 
     งานการเจ้าหน้าที่ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     งานรัฐพิธี 
     งานพัฒนาชุมชน 
     งานสังคมสงเคราะห์ 
     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

๑.๒ ฝุายปกครอง  
     งานทะเบียนราษฎร 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งานรักษาความสงบ      

 

๒.กองคลัง 
๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
     งานธุรการ 
     งานการเงินและบัญชี 
     งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๒ ฝุายพัฒนารายได ้
     งานพัฒนารายได ้
     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 

๒.กองคลัง 
๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
     งานธุรการ 
     งานการเงินและบัญชี 
     งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๒ ฝุายพัฒนารายได้ 
     งานพัฒนารายได ้
     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 

 

            



 

                                                                                                                     22 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
     งานธุรการ 
     งานวิศวกรรม 
     งานสถาปัตยกรรม 
๓.๒ ฝุายการโยธา 
     งานสาธารณูปโภค 
     งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     งานสวนสาธารณะ 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
     งานธุรการ 
     งานวิศวกรรม 
     งานสถาปัตยกรรม 
๓.๒ ฝุายการโยธา 
     งานสาธารณูปโภค 
     งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     งานสวนสาธารณะ 
 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
     งานธุรการ 
     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     งานรักษาความสะอาด 
     งานวางแผนสาธารณสุข 
๔.๒ ฝุายบริการสาธารณสุข  
     งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     งานส่งเสริมสุขภาพ 
     งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     งานสัตวแพทย ์
 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
     งานธุรการ 
     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     งานรักษาความสะอาด 
     งานวางแผนสาธารณสุข 
๔.๒ ฝุายบริการสาธารณสุข  
     งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     งานส่งเสริมสุขภาพ 
     งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     งานสัตวแพทย์ 
 

 

๕.กองการศึกษา 
๕.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
     งานธุรการ 
     งานการศึกษาปฐมวัย 
     งานโรงเรียน 
     งานกิจการนักเรียน 
๕.๒ ฝุายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
     งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

๕.กองการศึกษา 
๕.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
     งานธุรการ 
     งานการศึกษาปฐมวัย 
     งานโรงเรียน 
     งานกิจการนักเรียน 
๕.๒ ฝุายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
     งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

 

                   ไม่มี 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
    งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
                            
 



    

 

23 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการ  ในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาล และเพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
  กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕64 – ๒๕66 

 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 ๓ ปีข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
ปลัดเทศบาล ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         
รองปลัดเทศบาล ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)         

ส านักปลัดเทศบาล         
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหน้าฝุายปกครอง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)         
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน(ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน(ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย(ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานทะเบียน(ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ลูกจ้างประจ า         

พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ) 2 2 2 2 - - -  

พนักงานดับเพลิง 
พนักงานวิทยุ 
คนงานท่ัวไป 
นักการ 
ภารโรง 

5 
1 

     2 
     1 
     1 

5 
1 
2 
1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

๓ ปีข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

กองคลัง         

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

      ๑      1     1    1 - - -  

หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

      ๑      ๑     ๑    ๑ - - -  

หัวหน้าฝุายพัฒนารายได ้ ๑      ๑     ๑     ๑ - - -  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)         
นักวิชาการคลัง(ชก.) ๑ 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการคลัง(ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง     - - -  
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง ๑ 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)         
หัวหน้าฝุายการโยธา ๑ 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)         
เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) ๑ 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ๑ 1 1 1 - - -  
คนงานตกแต่งสวน(ผูม้ีทักษะ) 
คนงานท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต ์

5 
2 
1 

5 
2 
1 

5 
2 
1 

5 
2 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

คนสวน 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
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ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ 

ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)         
หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)         
นักวิชาการสุขาภิบาล (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานประจ ารถขยะ(ผูม้ีทักษะ) 6 6 6 ๖ - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)         
ครู  ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้าง         
ครูผูดู้แลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
แม่ครัว(ผูม้ีทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ช.ง./ช.ก.) 
 

1 
0 

1 
+1 

1 
1 

1 
1 

- - -  

รวม 77 77 77 77 - - -  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

                                                                                                                                                                  

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี(ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

ฝุายอ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานรัฐพิธี 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
ฝุายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- งานรักษาความสงบ 
 
 

ฝุายบรหิารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
ฝุายพัฒนารายได ้
- งานพัฒนารายได ้
- งานแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
- งานผลประโยชน์และ 
กิจการพาณิชย ์

ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธรุการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
ฝุายการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานท่ีและ 
การไฟฟูาสาธารณะ 
- งานสวนสาธารณะ 

ปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลดัเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ฝุายบรหิารการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานโรงเรียน 
- งานกิจการนักเรียน 
ฝุายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

ฝุายบรหิารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลอนามยั 
สิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานวางแผนสาธารณสุข 
ฝุายบริการสาธารณสุข 
- งานปูองกันและควบคุม  

โรคตดิต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
- งานสัตวแพทย ์

    หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๓ - - 1 4 - - - 2 - 1 4 10 ๒5 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานทะเบียนราษฎร 
- เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน
(๑) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ช านาญการ (๑) 
    ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
     พนักงานจ้าง 
- พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ) (1) 
- พนักงานดับเพลิง(3) 
- พนักงานวิทยุ (0) 
 
 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

งานพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(๑) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (๑) 
     พนักงานจ้าง 
- คนงานท่ัวไป (0) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ (๑) 
     พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิเคราะหฯ์(0) 
- พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) (๑) 
- คนงานท่ัวไป (0) 
 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) 
พนักงานจ้าง  
-นักการ(0) 
-ภารโรง(0) 
 
 

 

- งานรักษาความสงบ 
  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(๑) 
  

- งานบริหารทั่วไป 
- งานรัฐพิธี 

 

- งานสังคมสงเคราะห์ 
  

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 



    

 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๓ - - - ๑ - - - 2 - - ๑ - ๗ 
 
 
 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการคลังช านาญการ (๑) 
- เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน (๑) 
 

- งานพัสดแุละทรัพย์สิน 
- งานธุรการ 

 

งานพัฒนารายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 
   ช านาญงาน (๑) 
     พนักงานจ้าง 
- พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)(1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์และกจิการ
พาณิชย ์



 
 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๒ - - - - - - 1 ๑ - - 6 9 19 
 

 

งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธา(ปง./ชง.) (๐) 
- พนักงานขับรถยนต์(0) 

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
    พนักงานจ้าง 
- คนงานท่ัวไป (0) 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(๑) 
   พนักงานจ้าง 
- คนงานท่ัวไป (0) 
 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(๐) 

 หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(๑) 

- งานวิศวกรรม 
 

งานสถาปัตยกรรม 
     พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (1) 
 

งานสวนสาธารณะ 
  พนักงานจ้าง 
- คนสวน (0) 
- คนงานตกแต่งสวน(ผู้มีทักษะ)(2) 



    

 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๒ - - - ๑ - - - ๑ - - 7 ๒ 13 
 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) (๑) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๐) 

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
- งานสัตวแพทย์ 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ (๑) 

งานวางแผนสาธารณสุข 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน(๑) 
    พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) 
 
 

 - งานธุรการ 

งานรักษาความสะอาด 
พนักงานจ้าง 
- คนงานประจ ารถขยะ(ผู้มีทักษะ) (2) 
- คนงานประจ ารถขยะ (0) 
- พนักงานขับรถยนต์(๑) 



 

 
โครงสร้างกองการศึกษา 

 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - 1 1 - - - - - - ๔ 1 8 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (๐) 

 

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 

- งานกีฬาและนนัทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- งานธุรการ 
- งานโรงเรียน 
- งานกิจการนักเรียน 

งานการศึกษาปฐมวัย 
- ครู (๑) 
- ครู (๑) 
    พนักงานจ้าง 
- ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) (๓) 
- แม่ครัว(ผู้มีทักษะ) (๑) 
- นักการ (0) 
 

 

กองการศึกษา 



    

 

43 
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

การบริหารงานขององค์กร  จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นประกอบไปด้วย  
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ที่ท างานในองค์กรนั้น
จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยองค์กรเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือให้
ผู้ที่ท างานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร  จึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับภาคราชการ  เนื่องจากเป็น
กระบวนการวางแผน  และด าเนินการให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ด้วยทัศนคติและส านึกที่ถูกต้อง  เพ่ือช่วยให้งานของทางราชการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้    
โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานและลูกจ้าง  ก็จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถและความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไปด้วย 
  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลทุกคน ทุกต าแหน่ง
ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา  ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6)  โดย
ได้แบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  คือ การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลบรรจุใหม่  และการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลบรรจุใหม่  โดยให้มีการปฐมนิเทศในระยะแรกของ
การบรรจุเข้ารับราชการ 

  ๑.๑  หลักสูตรการพัฒนา   ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับ
พนักงานและลูกจ้างบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑.๒  วิธีการพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง  โดยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนา  ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน  ซึ่งใช้วิธีการสอนแนะ  โดยการมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชา  หรือหัวหน้างานที่เป็นผู้คอยแนะน า  ดูแล  ช่วยเหลือให้รู้จักวิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  
กล่าวคือ  เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติภายใต้การก ากับดูแล ช่วยเหลือของผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้างาน  หรือพ่ีเลี้ยง  ในหน่วยงานที่มีความช านาญงานสูงกว่า 

 ๑.๓  การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา  โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม   
และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑ หลักสูตรการพัฒนา  เพื่อพัฒนาพนักงานและลูกจ้างใน ๕ ด้าน  ได้แก่ 
(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  

เช่น สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆ 
(๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ    

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
(๓)  ด้านการบริการ  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  และการบริหารคน เช่น 

ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
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(๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่   การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์     
การท างาน  การสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

(๕)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

    ๒.๒ วิธีการพัฒนา  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  มีหลักการในการพัฒนาบุคคล  คือ หลักการเรียนรู้     
โดยสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการเรียนรู้ทั้งโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม  
การดูงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง  ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญ คือ 
(๒.๒.๑)  การฝึกอบรมนอกสภาพการท างาน  โดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมหยุดการท างาน

ปกติของตน  เพ่ือเข้าการอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่ก าหนดขึ้นโดย อาจเป็น
การเข้ารับการอบรมในสถานที่ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  หรือส่งไปเข้ารับการอบรม
ในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก เช่น  วิทยาลัยการปกครอง  ซึ่งใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องโดยการบรรยาย  การสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(๒.๒.๒)  การดูงาน โดยการจัดการให้ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงาน  ได้ไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หน่วยงานและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
อ่ืน  ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการเกิดความรู้  ความเข้าใจในเทคนิคสภาพปัญหาและ
วิธีการท างานของหน่วยงานที่ตนไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง  และยังได้มีโอกาสสอบถาม
หรือแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์และข้อคิดเห็นอันอาจน ามาใช้ปรับปรุงการ
ท างานในหน่วยงานของตนเอง  รวมทั้งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของตน  และหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

(๒.๒.๓)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองโดยวิธีการต่างๆ 
ดังนี้ 
-  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือ  หรือเอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็น   

ประโยชน์ต่องานของตนเอง 
-  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  ทิศทาง  แผนงานและโครงการของ

งานในหน่วยงานที่ต้องน ามาประกอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างถูกต้อง 

-  ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  การสมัครเข้าศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับงานด้วย   
   ค่าใช้จ่ายของตนเอง  และโดยไม่เสียเวลาท างานประจ า 

    ๒.๓  วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
   -  การทดสอบ 
 
 
 
 
 
             



    

 

45 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

คุณธรรมเป็นปัจจัยส่งเสริมความสงบสุข  และความเจริญแก่บุคคลเป็นส่วนตัวและแก่
ประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นปัจจัยส่งเสริมวินัยของคน  ดังนั้น  คุณธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพนักงานและ
ลูกจ้างยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปมาก  เพราะพนักงานและลูกจ้างเป็นพนักงานของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน  เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน  และเป็นผู้น าประชาชนไปในทางที่ดี   ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอยู่ในฐานะ
และท าหน้าที่เช่นนี้ให้ดีจะต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ มีความอดทน มีความเป็นธรรม                 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นผลดีแก่ประชาชนมากที่สุด  
หากข้าราชการหย่อนคุณธรรมก็ยากที่จะสร้างวินัยของพนักงานและลูกจ้างในการปฏิบัติตน  และปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลดีได้  จึงจ าเป็นต้องสร้างคุณธรรมให้มีในจิตใจของพนักงานและลูกจ้าง  โดยเหมาะสมแก่การ
เป็นข้าราชการ  การบริหารราชการ  และการส่งเสริมวินัยข้าราชการ 
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง   จึงได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง              
ของเทศบาล  เพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาลยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ต้องขยันหมั่นเพียร  อดทน  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๒. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ต้องมีคุณธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น 
๓. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ต้องใฝุรู้  ริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และมีจิตวิทยาใน

การท างาน 
๔.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นแบบอย่างท่ีดี  ตรงต่อเวลา  เสียสละ  และมีวินัย 
๕. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ให้ก าลังใจ จริงใจ เคารพในสิทธิหน้าที่ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๖. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ภักดีต่อองค์กร รักษาชื่อเสียงขององค์กร สร้างองค์กรให้เป็นที่เชื่อถือ 

และท่ีพ่ึงของประชาชน 
๗. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ท างานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  และตรวจสอบได้ 
๘. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  สร้างสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับ

องค์กรอื่น ๆ 
๙. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและนโยบายขององค์กร 
๑๐. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  มีจิตส านึกในการบริการประชาชน  ให้ความเสมอภาค และ   

ปราศจากอคต ิ
๑๑. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  มีมนุษย์สัมพันธ์  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และให้ข่าวสาร

ความรู้แก่ประชาชน 
๑๒. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด  ตัดสินใจ และปฏิบัติในการ

บริการสังคม 
 
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความรอบคอบรวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร   โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค 

 
 
 



 

 
    
 

ประกาศเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล และลูกจ้าง  พ.ศ. ๒๕63 

…………………………………………… 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐจัดท า

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการประจ า  เพ่ือให้
ตระหนักในความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติอยู่ตามหลักคุณธรรม และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้    
ฉะนั้น  เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความประพฤติ  ส านึกดีในหน้าที่
สามารถประสานงานกับทุกฝุาย  จึงสมควรให้มีประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง  ไว้เป็นมาตรฐานความประพฤติ  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  ชื่อเสียง  เกียรติคุณของพนักงานและลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อันจะเป็นผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๘๓  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  จึงออกประกาศเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
พ.ศ. ๒๕63  
   คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
  ข้อ ๑  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  ข้อ ๒  มีคุณธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  ให้อภัย  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ข้อ ๓  ใฝุรู้  ริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีจิตวิทยาในการท างาน 
  ข้อ ๔  เป็นแบบอย่างที่ดี  ตรงต่อเวลา  เสียสละ  และมีวินัย 
  ข้อ ๕  ให้ก าลังใจ  จริงใจ  เคารพในสิทธิหน้าที่  และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
           คุณธรรมและจริยธรรมต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 

ข้อ ๖  ภักดีต่อองค์กร รักษาชื่อเสียงขององค์กร สร้างองค์กรให้เป็นที่เชื่อถือและที่พ่ึงของ  
ประชาชน 

  ข้อ ๗  ท างานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  และตรวจสอบได้ 
  ข้อ ๘  พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  สร้างสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ 
  ข้อ ๙  ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและนโยบายขององค์กร 
   คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๐  มีจิตส านึกในการบริการประชาชน  ให้ความเสมอภาค  และปราศจากอคติ 

ข้อ ๑๑  มีมนุษย์สัมพันธ์  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และให้ข่าวสารความรู้           
แก่ประชาชน 

  ข้อ ๑๒  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด  ตัดสินใจ  และปฏิบัติในการบริการสังคม 

ประกาศ  ณ วันที่                กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
  

           (นายอลังการ    เจริญสุข) 
 รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 
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๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
   

  1. ส านักปลัดเทศบาล   
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานราชการทั่วไปของเทศบาลงานเลขานุการของ 

นายกเทศมนตรี รองนายกนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการ
สภาเทศบาล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการ
สังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์   งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  ส านัก  หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.1 ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งาน
การประชุม เช่น  การจัดท าระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ  ของสภา
เทศบาล การเลือกตั้ง  งานรัฐพิธี  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย   และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและ
การคัดเลือก การจัดท าแผนอัตราก าลัง การออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรมสัมมนา  การศึกษาและดูงาน  
การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  งานพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  การด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจ าปี
และการลาอ่ืนๆ  งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กองต่างๆ  ทราบ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   1.1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรวบรวม
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  
งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภค  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต  งาน
จัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
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งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือตอบสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานกับ
หน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียง
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  การจัดเตรียมเอกสาร
แนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งานจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   1.1.3  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจและจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชน  ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม  และส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  การศึกษา  การอนามัย  และสุขาภิบาล  การให้ค าแนะน าการ
สาธิตตลอดจนการฝึกอบรมประชาชนในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพ่ือสร้างและ
พัฒนารายได้ของประชาชน  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

1.2  ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของงานทะเบียนราษฎร  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน   ดังนี้ 
   1.2.1.   งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
ตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและ
ทะเบียนบ้าน  การจ้างการเกิด  การแจ้งการตาย  การแจ้งย้ายที่อยู่  การเพิ่มชื่อและจ าหน่ายชื่อ  ก า ร แ ก้ ไ ข
รายการ ในทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การคัดและรับรองส าเนา  การเปรียบเทียบคดี
ความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   1.2.2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนปูองกันภัยและฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    

  2. กองคลัง   
                      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการจ่าย เงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม  และการพัฒนารายได้   งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน   งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย  
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  2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่  รับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานสารบรรณ งานธุรการ  จัดท าฏีกา เบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง เช่น การเบิกจ่ายเงินบ านาญให้กับข้าราชการบ านาญ 
ขอรับเงินอุดหนุน  เช่น ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรเงินบ าเหน็จตกทอด เงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการ
สาธารณะ และเงินอ่ืนๆ จากจังหวัด ด าเนินการเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้  
   2.1.1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  
การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทาง
การเงิน   การจัดสรรเงินต่าง   การจัดท าบัญชีทุกประเภท    ทะเบียนคุมเงินรายได้     และรายจ่ายต่าง ๆ 
การควบคุม การเบิกจ่าย  การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน  ประจ าปี  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
   2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  เช่นการจัดซื้อ  จัดจ้าง  การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมาย
เลขประจ าทรัพย์สิน  การควบคุมการรับ- จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัฒนารายได้   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  
ดังนี้ 
   2.2.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่นรายได้เพ่ิม
มากขึ้น  ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่ท้องถิ่น  โดยให้น าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  LTAX 3000_3.0  และ LTAX GIS_2  ของเทศบาลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีใน
ท้องถิ่น    พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องให้เป็นไปที่ตามกฏหมายก าหนด  การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภท  ตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีปูาย ทรัพย์สินของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับตามกฎหมายก าหนดไว้ รับช าระภาษีน าส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่งานการเงินและบัญชี  บันทึกการ
ช าระภาษี  รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและใบเสร็จรับเงินที่ใช้ปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง การออก
ใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล จัดเก็บข้อมูลรายได้ภาษีอากร  ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษี
ปูาย  และค่าธรรมเนียม และทะเบียนทรัพย์สิน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือปรับข้อมูลให้
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

  3. กองช่าง  
                      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   งานส ารวจ   งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 
งานจัดท าราคากลาง  งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งาน
จัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร   งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม 
 



 

 
20 

 
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
  3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานวิศวกรรม  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   3.1.1 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม  
งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการ  
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้าน
วิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และการไฟฟูา  งานสวนสาธารณะ  โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน
งาน ดังนี้            
 

   3.2.1 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางโครงการและ
ควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงรักษาถนนหนทาง  งานควบคุม  ตกแต่งอาคารสถานที่  งานควบคุมพัสดุ
ด้านการโยธา  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล และควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น  
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   3.2.2 งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ออกแบบประมาณการงานจัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟูา  งานวางโครงการขยายเขตไฟฟูา  งานซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟูา
สาธารณะ  งานควบคุมพัสดุประจ างาน  การรายงานการจัดท าตารางข้อมูลสถิติ  เกี่ยวกับงานสถานที่ไฟฟูา  
และจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่นสวนสาธารณะ  สวนหย่อม 
งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแลบ ารุงรักษา  ต้นไม้  พันธุ์ไม้  ดูแลรักษาเรือนเพาะช า  
ขยายพันธุ์ไม้  งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช้ พันธุ์ไม้  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้าน
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลใน
สถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์   งานวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์   งานการแพทย์   งานการแพทย์ฉุกเฉิน   งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
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งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งาน
กฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีว
บ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการ
และพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกันและบ าบัดการติดสารเสพติด 
งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า  
อากาศและเสียง   งานเฝูาระวัง  บ าบัดตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ   งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

  4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติฯ งานสาธารณกุศล  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการ
เรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ งานรักษาความสะอาดความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านงบประมาณ งานด้าน
ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้  
   4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การประกอบการค้าและกิจกรรมตามเทศบัญญัติด้าน
สาธารณสุข การปูองกันควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวะอนามัย งาน
ควบคุมฌาปนสถาน งานกวาดล้าง  ท าความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานขน
ถ่ายขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบ  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   4.2.1 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ งาน
ปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผน
ครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจาก
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยง  หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานปูองกัน
โรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย                       
          5. กองการศึกษา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด  
 



 

 
     22 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และ
การศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สั งกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
   5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  งานการศึกษาปฐมวัย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
    5.1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กวัย  0 – 3 งานการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และงานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
    5.2.1 งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ  งานโครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  งาน
เกี่ยวกับการจัดนันทนาการของเด็กและเยาวชน  งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาต่างๆ  การจัดงานประเพณี  และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
           6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
                           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   งาน
การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน     การบัญชี     เอกสารการรับ    การจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน   งานบริการข้อมูล   สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

          23 
 
๘.๑  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  มีภารกิจงานด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน  จึงได้ก าหนดงานด้านต่างๆ 

เพ่ิมข้ึน  และยกเลิกงานบางด้านในกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง  ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝุายอ านวยการ 
     งานบริหารทั่วไป 
     งานธุรการ 
     งานการเจ้าหน้าที่ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     งานรัฐพิธี 
     งานพัฒนาชุมชน 
     งานสังคมสงเคราะห์ 
     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

๑.๒ ฝุายปกครอง  
     งานทะเบียนราษฎร 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งานรักษาความสงบ 
 

 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝุายอ านวยการ 
     งานบริหารทั่วไป 
     งานธุรการ 
     งานการเจ้าหน้าที่ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     งานรัฐพิธี 
     งานพัฒนาชุมชน 
     งานสังคมสงเคราะห์ 
     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

๑.๒ ฝุายปกครอง  
     งานทะเบียนราษฎร 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งานรักษาความสงบ      

 

๒.กองคลัง 
๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
     งานธุรการ 
     งานการเงินและบัญชี 
     งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๒ ฝุายพัฒนารายได ้
     งานพัฒนารายได ้
     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 

๒.กองคลัง 
๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
     งานธุรการ 
     งานการเงินและบัญชี 
     งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๒ ฝุายพัฒนารายได้ 
     งานพัฒนารายได ้
     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
     งานธุรการ 
     งานวิศวกรรม 
     งานสถาปัตยกรรม 
๓.๒ ฝุายการโยธา 
     งานสาธารณูปโภค 
     งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     งานสวนสาธารณะ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
     งานธุรการ 
     งานวิศวกรรม 
     งานสถาปัตยกรรม 
๓.๒ ฝุายการโยธา 
     งานสาธารณูปโภค 
     งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     งานสวนสาธารณะ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
     งานธุรการ 
     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     งานรักษาความสะอาด 
     งานวางแผนสาธารณสุข 
๔.๒ ฝุายบริการสาธารณสุข  
     งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     งานส่งเสริมสุขภาพ 
     งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     งานสัตวแพทย ์
 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
     งานธุรการ 
     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     งานรักษาความสะอาด 
     งานวางแผนสาธารณสุข 
๔.๒ ฝุายบริการสาธารณสุข  
     งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     งานส่งเสริมสุขภาพ 
     งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     งานสัตวแพทย์ 
 

 

๕.กองการศึกษา 
๕.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
     งานธุรการ 
     งานการศึกษาปฐมวัย 
     งานโรงเรียน 
     งานกิจการนักเรียน 
๕.๒ ฝุายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
     งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

๕.กองการศึกษา 
๕.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
     งานธุรการ 
     งานการศึกษาปฐมวัย 
     งานโรงเรียน 
     งานกิจการนักเรียน 
๕.๒ ฝุายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
     งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

 

                   ไม่มี 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
    งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 



    

 
 

1.2  กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (โครงสร้างส่วนราชการใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(06)         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)         
หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)         
นักวิชาการสุขาภิบาล (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานประจ ารถขยะ(ผูม้ีทักษะ) 6 6 6 ๖ - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์
รวมกรอบอัตราก าลังกองสาธารณสุขฯ 

1 
13 

1 
13 

1 
13 

1 
13 

- - -  

กองการศึกษา(08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิมรอ 

กสถ.สรรหา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)         
ครู  ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้าง         
ครูผูดู้แลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
แม่ครัว(ผูม้ีทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักการ 
รวมกรอบอัตราก าลังกองการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน(12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ช.ง./ช.ก.) 
 

1 
8 
 

0 

1 
8 
 

+1 

1 
8 
 

1 

1 
8 
 

1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

รวม 74 74 74 74 - - -  



 

 
 
 
 
 
 
 


