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ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา 

เรื่อง  การใชแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ปของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

********************** 

 ดวยเทศบาลตําบลนาคํา ไดรายงานขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป ของ

เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน 

บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน) ในการประชุมครั้งท่ี  ๙ /

๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑7 กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาคํา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ปของ

เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนง

พนักงานเทศบาล ซ่ึงแจงใหเทศบาลทราบแลว ตามหนังสืออําเภออุบลรัตน ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/2765 ลงวันท่ี 29     

กันยายน ๒๕๖๓ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๔,๑๘,๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔ แหงประกาศ ก.ท.จ.

ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. 

๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลนาคํา จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ปของเทศบาล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ) 

นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐเปนสิ่งท่ีสําคัญ และตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของเทศบาลตําบลนาคําจะสิ้นสุดลง    

ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เทศบาลตําบลนาคํา จึงจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ เพ่ือใหการบริหาร

จัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง โดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง    

๓  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดังนี้ 

 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด 

อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก 

ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายของเทศบาลท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาล

ตําบลนาคํา จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) กําหนด 

๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเปน

กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหเทศบาลตําบลนาคํา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

อัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวาง

แผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงาน

เทศบาลตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค และ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
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๒.๑.๒ เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาคํามีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางให

เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาคํา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงของเทศบาลตําบลนาคํา วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

๒.๑.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

๒.๑.๕ เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาคํา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งพนักงาน

เทศบาล เพ่ือใหการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลนาคําเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม

อํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

๒.๑.๖ เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาคําสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลให

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

๒.๒.๑ ผูบริหารและพนักงานเทศบาลท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

๒.๒.๓ เทศบาลตําบลนาคํามีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร สรางขวัญ
กําลังใจ และเก็บรักษาคนดี และคนเกงไวในหนวยงาน 

๒.๒.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

๒.๒.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 
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๒.๒.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ

วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

๒.๒.๖ เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๓. กรอบแนวคิดขอบเขต ความสําคัญ  และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

๓.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

๓.๑.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ

องคกร ซ่ึงนักวิชาการและองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป วา การวางแผนกําลังคน หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการ
กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และ
อุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือ
กลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ 
วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นเปน
การระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบันและ
อนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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๓.๑.๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

(๑) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลตําบลนาคํา ดังนี้ 

• พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานท่ีเนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ี
มีความตอเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น กําหนด
ตําแหนง แตละประเภทของพนักงานเทศบาลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก  ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก  หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง 
- สายงานวิชาการ  ไดแก  สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป  ไดแก  สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

• พนักงานครูเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียน
การสอน งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหนาท่ีใน
การสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานครูเทศบาลไว  
ดังนี้ 

- สายงานการสอน  ไดแก  คร ู ครูผูชวย  ครูผูดูแลเด็ก 
• พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี ๓ ประเภท แตเทศบาลตําบลนาคําเปนเทศบาลขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลาย
อยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๑ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกิจ 
(๒) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ 

 

 

 



แผนอัตรากาํลัง ๓ ปี  เทศบาลตาํบลนาคาํ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๔ –๒๕๖๖  
 

 หนา้8 
 

 

กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้เทศบาลตําบลนาคําได
พิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถ
บริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ 
วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - สํานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ 
และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักปลัดสวนใหญจะเนนท่ี
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้ง
จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  
การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ
แตงตั้งใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิ
ปญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - หนวยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการ
บรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน
สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ัง 
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ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน และการทําสัญญา การซ้ือพัสดุ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา 
ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละ
ตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 ๓.๑.๓ แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน 
เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  ๓๖๐ องศา โดยแบงออกเปน  ๓  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง 

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนกังานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์�องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�วดั

อตัรากาํลงัที�ตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
เทศบาลตําบลนาคํา ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการผสมผสานและ
ความสอดคลองสมํ่าเสมอของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวา
หนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห
อัตรากําลัง” ไดดังนี้ 
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FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือยิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 

 

เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยท้ัง 
๖ ดาน สะทอนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในเทศบาลตําบลนาคํา ท่ีมีอยูดังนี้ 

ดานท่ี ๑ Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลนาคํา บรรลุผลตาม
พันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยจะเปนการพิจารณาวา
งานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับ
ภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้
เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ เทศบาลตําบลนาคํา จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานสุชาภิบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ดานการสาธารณสุข โภชนาการ ฯลฯ จะบรรจุใหดํารงตําแหนง ในสวนของงานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอมสํานักปลัดเทศบาลเพ่ือแกไขปญหาและบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึงเปนตน 

ดานท่ี ๒ Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการพิจารณา 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานของเทศบาลตําบลนาคํา  ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง
จะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนด
ตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  เทศบาลตําบลนาคํา  ไดกําหนดอัตรากําลังในแตละสวน
ราชการประกอบดวย  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  มีหนาท่ีบังคับบัญชาบุคลากรใน
สวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง กําหนดเปนสายงานวิชาการ ผูมี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  และพนักงานจางตามภารกิจ 
ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรู
ประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

ดานท่ี ๓ Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริงในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ FTE ตองมีการ
พิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ/สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักของเทศบาลตําบลนาคํา 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยเทศบาลตําบลนาคํา ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  ๑  ป   x  ๖  =  เวลาปฏิบัติราชการ  

แทนคา   ๒๓๐ x ๖  = ๑,๓๘๐  หรือ  ๘๒,๘๐๐  นาที 

หมายเหต ุ

๑.   ๒๓๐   คือ จํานวนวัน ใน  ๑ ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  ๒๓๐  วันโดยประมาณ 
๒.   ๖   คือ ใน ๑ วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  ๖ ชั่วโมง 
๓.   ๑,๓๘๐ คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / ๑ ป ทํางาน ๑,๓๘๐  ชั่วโมง 
๔.   ๘๒,๘๐๐ คือ ใน ๑ ชั่วโมง มี ๖๐ นาที  ดังนั้น ๑,๓๘๐ x ๖๐ จะได  ๘๒,๘๐๐ นาที 
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 ดานท่ี ๔ Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคของเทศบาลตําบลนาคํา (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด 
(KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตําบลนาคํา) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ี
พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการ
ประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลนาคํา(การตรวจประเมิน LPA)  

ดานท่ี ๕ ๓๖๐° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอยใน ๒ 
ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวน
ราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงเทศบาลตําบลนาคํา พิจารณาทบทวนวา
การกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี ๕ สวนราชการ 
ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา และ หนวยตรวจสอบภายใน  

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงประกอบดวยไปดวย  นายกเทศมนตรี
ตําบลนาคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง ๕ สวน
ราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลนาคํา  เปนการ
วางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ดานท่ี ๖ เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเดียวกัน พ้ืนท่ี
ใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลศรีสุขสําราญ  และองคการบริหารสวนบางดง  ซ่ึงองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังสองแหง เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน ภูมิประเทศ  
บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลนาคํา องคการบริหารสวนตําบลบาน

ดง และองคการบริหารสวนตําบลศรีสุขสําราญ ซ่ึงเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี ประชากรขนาดใกลเคียง

กัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเม่ือ

เปรียบเทียบกับท้ังสองหนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๖  ของเทศบาลตําบลนาคํา  คงตําแหนงเดิมไวท้ังหมด  ไมปรับลดตําแหนง  หรือเพ่ิมตําแหนงแตอยางใด  

และจํานวนปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงท่ียังวาง

ไมมีคนครอง เทศบาลตําบลนาคํา ไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และ

คาดการณวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป จะไดพนักงานเทศบาลจากการ

สรรหา และทําใหพนักงานเทศบาลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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๓.๒ ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลตําบลนาคํา  ได แต งตั้ งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป   ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซ่ึงประกอบดวย  นายกเทศมนตรีเปนประธาน  ปลัดเทศบาลและหัวหนา   
สวนราชการเปนคณะทํางาน  มีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี ้

๓.๒.๑ วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาคํา ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
เทศบาลตําบลนาคํา 

๓.๒.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

๓.๒.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 

๓.๒.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลนาคํา โดยใหหัวหนาสวน 
ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ 
อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจาง
ประจําในเทศบาลประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

๓.๒.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
เทศบาลตําบลนาคํา 

๓.๒.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    
ไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

๓.๒.๗ ใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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๓.๓ ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 
การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

เทศบาลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ เทศบาลการกําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบ
และตอเนื่องจะชวยทําใหเทศบาลตําบลนาคํา สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

๓.๓.๑ ทําใหเทศบาลตําบลนาคํา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหเทศบาลตําบลนาคําสามารถวางแผน
กําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีเทศบาลตําบลนาคํา  
เผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได 

๓.๓.๒ ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต เทศบาลตําบลนาคํา จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากรบุคคล           
ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

๓.๓.๓ การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลนาคํา ใหสอดคลองกันทําใหการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลนาคํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

๓.๓.๔ ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางกําลังคน 
ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปไดดวยการ
วางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของปญหานั้นลง
ได 

๓.๓.๕ ชวยใหเทศบาลตําบลนาคํา สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหท้ังกําลังคนและเทศบาลตําบลนาคํา บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดของ
เทศบาลตําบลนาคํา โดยรวม 

๓.๓.๖ การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตําบลนาคํา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

๓.๓.๗ ชวยทําใหเกิดการจางงานท่ีเทาเทียมกันอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกําหนด
กรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคล
บรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การ 
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจาย
คาตอบแทน เปนตน 

๓.๔ กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๓.๔.๑ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
๓.๔.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

๓.๔.๒.๑  ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลนาคํา  
๓.๔.๒.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบลนาคําเชน กฎระเบียบ การแบงสวน

ราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
๓.๔.๒.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน 
๓.๔.๒.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปของเทศบาลตําบลนาคํา และสง

คณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง 
๓.๔.๒.๔ เทศบาลตําบลนาคําขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตอ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน 
๓.๔.๒.๕ เทศบาลตําบลนาคํา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๓.๔.๒.๖ เทศบาลตําบลนาคํา จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให อําเภอ 

และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด 
 
 

ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลตําบลนาคํา 
วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

20 ก.ค. ๖๓ แตงตั้งคณะทํางาน  

2๐ ส.ค. ๖๓ ประชุมคณะทํางาน ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร ภาร

งาน  อัตรากําลังท่ีมีอยู ฯลฯ 

ส.ค. ๖๓ ขอแผนอัตรากําลัง ๓ ป อปท. ใกลเคียง องคการบริหารสวนตําบลศรีสุขสําราญ ,

องคการบริหารสวนตําบลบานดง 

ส.ค. ๖๓ จัดสงรางแผนใหคณะทํางานพิจารณา พิจารณารางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ก.ย. ๖3 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

๓ ป จังหวัดขอนแกนพิจารณา 

 

17 ก.ย. ๖๓ ก.ท.จ.ขอนแกน ประชุมพิจารณาใหความ 

เห็นชอบ 
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ก.ย. ๖3 จังหวัด,อําเภอ จัดสงมติ ก.ท.จ. ให เทศบาล

ตําบลนาคํา 

ปลายเดือน ก.ย. ๖๓ 

ต.ค. ๖๓ ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ๑ ต.ค. ๖4 – ๓๐ ก.ย. ๖6 

ต.ค. ๖๓ รายงานและจัดสงแผนอัตรากําลัง ๓ ป  อําเภอ,จังหวัดขอนแกน 

๔. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา พบปญหาและ

ความตองการความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  ประจําป  ๒๕๖๑  – ๒๕๖5  

แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน 

๑. ขอจํากัดดานงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล

ไมเปนไปตามเปาท่ีคาดการไว ทําใหโครงการท่ีรอการพัฒนายังไมไดรับการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีตั้ง

ไว 

๒. ยังไดรับความรวมมือจากชุมชนนอยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน และการเนนให

ประชาชนเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและหนวยงาน ทําใหบางครั้งโครงการท่ีจัดตั้งข้ึนประชาชนมีสวนรวม

นอย และคิดวาไมใชหนาท่ีของประชาชนท้ังท่ีเปนโครงการท่ีตองการใหประชาชนชวยในการบริหารโครงการผล

การดําเนินโครงการจึงไมคุมคากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป 

๓. การมุงเนนนโยบายใหความสําคัญกับโครงการดานสงเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษยนอยกวา

ใหความสําคัญดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางงบประมาณท่ีจัดสรรในเทศบัญญัติแตละ

แผนงาน ทําใหประชาชนยังไมไดรับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเทาท่ีควรจะเปนตามระบอบประชาธิปไตยท่ี

แทจริง สงผลใหบางครั้งตกเปนเครื่องมือของผูแสวงหาผลประโยชนใสตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพ่ือประชาชนยังไมเต็มท่ี  เชน การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

การปองกันและระงับโรคติดตอและไมติดตอ  ทําใหประชาชนโดยสวนใหญยังตองมีภาระคาใชจายในการดูแล

รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครวั 

๕. ประชาชนสวนมากไดรับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือวาระดับต่ํากวาเกณฑเม่ือเปรียบเทียบ

กับปจจุบัน อัตราผูมีรายไดนอย ยากจน มีมากกวา ผูมีรายไดเปนไปตามเกณฑรายไดมาตรฐาน เนื่องจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ บางปประสบปญหาภัยแลงยาวนาน เพาะปลูก

พืชไมไดผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและปาไม เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชท่ีซํ้าซาก ขาดการ

บํารุงดินท่ีถูกวิธี ยังนิยมการใสปุยเคมี อาจจะไดผลในระยะแรกแตตอไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกคางจาก

ปุยเคมีทําใหดินมีความกระดางสวนพ้ืนท่ีปาไมเริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผวถางเพ่ือเปนพ้ืนท่ีทาง

การเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกยายไปขายแรงงงาน หรือรับจาง ไปยังถ่ินอ่ืน มีอัตราคอนขางสูง  เนื่องจาก

วางเวนจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือทํานา ซ่ึงมีเพียงปละ  ๑  ครั้ง ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา เชน การท้ิงลูกไวให

คนแกเลี้ยง เด็กเกิดปมดอย การอบรมดูแลไมไดรับอยางท่ัวถึงและควรจะเปน ทําใหเด็กติดยาเสพติด  เด็กติดเกม

คอมพิวเตอร เด็กทะเลาะวิวาทสรางความเสียหายและเดือดรอน แกรางกายและทรัพยสิน ฯลฯ    

๘. พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ และไมมีระบบชลประทาน แมวา

พ้ืนท่ีการเพาะปลูกจะมีจํานวนมากแตการผลิตยังตองอาศัยน้ําเพ่ือการเกษตรจากน้ําฝน หากฝนแลงก็ไมสามารถ

เพาะปลูกได ท้ังนี้ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ประชาชนจึงยากท่ีจะฟนตัวจาก

ระบบหนี้นอกระบบท่ีกูยืมมาเพ่ือการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเกาๆ ทําใหบางครั้งเปนสาเหตุนํามาซ่ึงความเจ็บปวย เชน เดิมมีความ

เชื่อวาการกินอาหารดิบๆ เชนเนื้อดิบ ปลาดิบ และด่ืมเหลาขาว จะทําใหมีพละกําลังแข็งแรง สามารถทํางานได

มากข้ึน แตนั่นคือสาเหตุของความเจ็บปวยท่ีเกิดจากพยาธิท่ีปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกลาว ประชาชน จึงเปน

โรคพยาธิใบไมตับกันจํานวนมาก และเปนสาเหตุหลักของการตายกอนวัยของประชาชนในเขตนี้  และโรคท่ีกําลัง

เปนกันมากอีกอยางเชน เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

      ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน 

“องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒  ยุทธศาสตร 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการ
พัฒนาทองถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพทองถ่ิน  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตอง
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  เพ่ือสามารถนําไปสูการ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริงเปนกรอบยุทธศาสตรเทศบาลตําบล
นาคํา 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคํา 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. เปนชุมชนท่ียังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมสามารถท่ีจะตอยอดในการอนุรักษ 

ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงาม เอาไวไดเพ่ือเปนศูนยรวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
๒. สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานคําท่ียังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เชนปาไม 

ประเภทปาเบญจพรรณแลงผลัดใบ ไมแดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงทําใหมีทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนจากปา อาหารจากปา
จําพวกเห็ด หนอไม  ผักหวาน ไขมดแดง ประชาชนสวนมากเขาไปหาเก็บเพ่ือมาประกอบอาหารเปนการลด
รายจายดานการซ้ืออาหาร และภูพานคํามีวิว ทิวทัศนปาไม   โขดหิน  สัตวปา ท่ีสวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสม
ท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

๓. มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม  เอ้ือตอการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเปนท่ีดอนเหมาะแก
การทําไร เชน ไรมันสําปะหลัง ไรออย  ยางพารา ยูคาลิปตัส  และทิศตะวันออกของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมมี
ลําหวยไหลผานเหมาะแกการทํานาปลูกขาว พันธุขาวท่ีเหมาะสมกับลักษณะดินรวนปนทราย ไดแก ขาวเหนียว 
พันธุ กข ๖  และขาวจาว พันธุ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรทํานาไดปละ ๑ ครั้ง ในชวงประมาณเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม 
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๔. มีกลุมหรือการตั้งกลุมอาชีพท่ีรอรับการพัฒนา เชน  กลุมสตรี  กลุมผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน จักสาน ทอผา  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย 

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารใหทุกสวนราชการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการ
ประชุมปรึกษาหารือรวมกันในการแกไขปญหา หรือทิศทางเพ่ือการวางแผนงาน/โครงการตางๆ  

๖. มีกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ี ซ่ึงพิจารณาจากแผนอัตรากําลังท่ีมีครอบคลุมทุก
ตําแหนงตามภารกิจอํานาจหนาท่ีในการใหบริการประชาชน 

๗. มีการประสานงานอ่ืนๆภายนอกอยูเปนประจํา  เปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน 

จุดออน ( Weakness ) 
๑. ขอจํากัดดานงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไม

เปนไปตามเปาท่ีคาดการไว ทําใหโครงการท่ีรอการพัฒนายังไมไดรับการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีตั้งไว 
๒. ยังไดรับความรวมมือจากชุมชนนอยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน และการเนนให

ประชาชนเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและหนวยงาน ทําใหบางครั้งโครงการท่ีจัดตั้งข้ึนประชาชนมีสวนรวม
นอย และคิดวาไมใชหนาท่ีของประชาชนท้ังท่ีเปนโครงการท่ีตองการใหประชาชนชวยในการบริหารโครงการผล
การดําเนินโครงการจึงไมคุมคากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป 

๓. การมุงเนนนโยบายใหความสําคัญกับโครงการดานสงเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษยนอยกวาให
ความสําคัญดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางงบประมาณท่ีจัดสรรในเทศบัญญัติแตละ
แผนงาน ทําใหประชาชนยังไมไดรับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเทาท่ีควรจะเปนตามระบอบประชาธิปไตยท่ี
แทจริง สงผลใหบางครั้งตกเปนเครื่องมือของผูแสวงหาผลประโยชนใสตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพ่ือประชาชนยังไมเต็มท่ี  เชน การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน การ
ปองกันและระงับโรคติดตอและไมติดตอ  ทําใหประชาชนโดยสวนใหญยังตองมีภาระคาใชจายในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนสวนมากไดรับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือวาระดับต่ํากวาเกณฑเม่ือเปรียบเทียบกับปจจุบัน  
อัตราผูมีรายไดนอย  ยากจน มีมากกวา ผูมีรายไดเปนไปตามเกณฑรายไดมาตรฐาน เนื่องจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ บางปประสบปญหาภัยแลงยาวนาน เพาะปลูกพืชไมไดผลผลิต  
หรือถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและปาไม เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชท่ีซํ้าซาก ขาดการบํารุงดินท่ี
ถูกวิธี ยังนิยมการใสปุยเคมี อาจจะไดผลในระยะแรกแตตอไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกคางจากปุยเคมีทํา
ใหดินมีความกระดางสวนพ้ืนท่ีปาไมเริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผวถางเพ่ือเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกยายไปขายแรงงงาน หรือรับจาง ไปยังถ่ินอ่ืน มีอัตราคอนขางสูง  เนื่องจากวางเวนจาก
ฤดูกาลเพาะปลูกหรือทํานา ซ่ึงมีเพียงปละ  ๑  ครั้ง ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา เชน การท้ิงลูกไวใหคนแกเลี้ยง  
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เด็กเกิดปมดอย การอบรมดูแลไมไดรับอยางท่ัวถึงและควรจะเปน ทําใหเด็กติดยาเสพติด  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร 
เด็กทะเลาะวิวาทสรางความเสียหายและเดือดรอน แกรางกายและทรัพยสิน ฯลฯ    

๘. พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ และไมมีระบบชลประทาน แมวาพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกจะมีจํานวนมากแตการผลิตยังตองอาศัยน้ําเพ่ือการเกษตรจากน้ําฝน หากฝนแลงก็ไมสามารถเพาะปลูก
ได ท้ังนี้ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ประชาชนจึงยากท่ีจะฟนตัวจากระบบหนี้
นอกระบบท่ีกูยืมมาเพ่ือการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเกาๆ ทําใหบางครั้งเปนสาเหตุนํามาซ่ึงความเจ็บปวย เชน เดิมมีความเชื่อวา
การกินอาหารดิบๆ เชนเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหลาขาว จะทําใหมีพละกําลังแข็งแรง สามารถทํางานไดมากข้ึน 
แตนั่นคือสาเหตุของความเจ็บปวยท่ีเกิดจากพยาธิท่ีปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกลาว ประชาชน จึงเปนโรคพยาธิ
ใบไมตับกันจํานวนมาก และเปนสาเหตุหลักของการตายกอนวัยของประชาชนในเขตนี้  และโรคท่ีกําลังเปนกันมาก
อีกอยางเชน เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงมีสหกรณการเกษตรสําหรับขาย

ขาวเปลือกรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขายขาว 
๒. มีการใหบริการอินเตอรเนต และสัญญาณโทรศัพทมือถือจากหลายเครือขาย 
๓. พรบ.กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถดําเนินการไดตามภารกิจท่ีถายโอน  

มาใหโดยไมขัดตอกฎหมาย 
๔. ผูนํามีเครือขายนักการเมืองระดับประเทศ ทําใหการผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพประชาชนสวนใหญ

เห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งมากกวารอยละ ๗๐ 
๕. มีกลุมอาชีพท่ีสรางรายไดเสริมใหกับประชาชน 
๖. มีการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนอยางตอเนื่อง 
๗. มีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเยาวชนเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและให

เยาวชนหางไกลจากยาเสพติด 
๘. มีความเชื่อและประเพณีท่ีดีงาม ชวยสรางความสามัคคีในหมูประชาชน 
๙. มีการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาสินคาเกษตรไดเองจึงทําใหไมไดเปรียบในเชิงการคาและโดนตลาด

กลางเอารัดเอาเปรียบ 
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๒. ราคาน้ํามันสูงข้ึน สงผลกระทบตอตนทุนเพ่ือการลงทุนภาคการเกษตรท่ีสูงข้ึนเทคโนโลยีท่ีออกมาใหม
มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินกําลังในการซ้ือ 

๓. การใชเทคโนโลยีท่ีผิด ทําใหไมเกิดประโยชนและสงผลเสียตอผูใช เชน เกมออนไลนเว็บไซตท่ีไม
เหมาะสม 

๔. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  แตไดรับการทักทวงจากหนวย
ตรวจสอบวาไมสามารถเบิกจายงบประมาณได  จึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานท่ีมีผลบังคับใช ท่ีลาสมัย ทําให
การปฏิบัติหนาท่ีบางอยางท่ีเปนประโยชนไมสามารถทําได 

๕. ปญหาสังคม เชน ปญหาการพนัน ปญหายาเสพติดปญหาหนี้สินนอกระบบ 
๖. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุนใหม การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจาก

ตางประเทศมาใชในทางท่ีผิดหรือไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

๕. ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาคําและยุทธศาสตรการพัฒนา 

เทศบาลตําบลนาคํา  ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมาย
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินในอนาคต
อยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้  “องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยูดีมีสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความ
จําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหได
ทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือใหตําบลนาคําเปนเมืองท่ีนาอยู ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล
นาคํา ไดกําหนดไว ๕ ยุทธศาสตร ดังนี ้

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
๑. ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ใหการสนับสนุนดานการกีฬา  ดานสาธารณสุข  ดูแลผูสูงอายุ  

ผูดอยโอกาส  ผูติดเชื้อ  H.I.V. (ผูไดรับผลกระทบจากผูติดเชื้อ H.I.V. )  และปญหายาเสพติด 
๒. ดานเมืองและชุมชนใหนาอยู  จะดาํเนินการแกไขปรับปรุง  ถนน  ไฟฟา  น้ําประปา ระบบระบายน้ํา 

ลําหวย  แหลงน้ําสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการ  รักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
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๓. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  ใหการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ และกลุมกองทุน
ตาง ๆ  สนับสนุนการคาการลงทุน 

๔. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  ใหการดูแล
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติสนับสนุนโครงการปลูกปาและแกไขปญหาเรื่องขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและปองกันการบุกรุก
ท่ีสาธารณะ 

 ๕. ดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  จัดระเบียบบริหารการจัดการภายใน เทศบาล
ตําบลนาคํา  ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการเมือง  การปกครองใน  ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลมียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม  ๕  ยุทธศาสตร และมี
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน ๓๐ แนวทาง ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เปาหมาย 
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๒. การแกไขปญหาความยากจน 
๓. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย   
๔.  สงเสริมการปองกัน การรักษาฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๕.  พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน   
๖.  การพัฒนาและสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา เพ่ือสรางนิสัยรักการกีฬาและสรางโอกาสใหเยาวชน

พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
๗.  เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็งมีสัมพันธภาพท่ีดี เกิดความอบอุนรักษาสืบทอดวัฒนธรรมและคานิยม

ท่ีดีสูคนรุนตอไป 
ตัวช้ีวัด 
๑.  จํานวนประชาชนท่ีไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๒.  จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี 
๓.  จํานวนประชาชนท่ีเสพยาเสพติดลดลง 
๔.  จํานวนครัวเรือนมีความเขมแข็งและมีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุนมากข้ึน 
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๒.  ยุทธศาสตรเมืองและชุมชนใหนาอยู 
เปาหมาย 
เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง ดานความสงบ
เรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก และ

รวดเร็วข้ึน  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
๑. การจัดทําผังเมืองเฉพาะและการใชประโยชนท่ีดิน 
๒. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก 
๓. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา  ไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
๔. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
๕. พัฒนาสงเสริมและสนบัสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 
๖. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร                
ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน  สะพาน ทางเทา  ทางระบายน้ํา 
๒. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน 
๔. จํานวนประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 
๕. จํานวนการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร  

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน   
เปาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน   

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตร 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคา

ทางการเกษตร 
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๒. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการคาและการลงทุน 
๔. สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย 
๒. จํานวนมูลคาของสินคาทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
๓. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๔. จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีระบบ 
๕. จํานวนครัวเรือนท่ีมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน   
เปาหมาย 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหา

ภายในชุมชนซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการกระจายน้ํา 
๒. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 
๓. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา ลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
๔. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 
๕. พัฒนาและปรับปรงุคุณภาพดิน      
๖. อนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน 
๗. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามปลอดยาเสพติด                     
ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนนัดทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว 
๒. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีพัฒนาหรือพ้ืนฟู 
๓. จํานวนผูเขาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพท่ีจะมีมัคคุเทศก 
๔. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง 
๕. วัดคาความเปนกรด – ดาง (pH ในดิน) แรธาตุหลัก N-P-K 
๖. จํานวนของพันธุกรรมในทองถ่ิน 
๗. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงาม ปลอดยา

เสพติด และปลอดอบายมุข 
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๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมาย 
เพ่ือจัดระเบียบบริหารการจัดการภายในเทศบาลใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและการสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน
ของทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี      

แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม 

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาภาวะความเปนผูนําทองถ่ินท่ีมีคุณภาพจริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกรูปแบบ 
๓. พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
๔. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของเทศบาล

ใหมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
๖. เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒. จํานวน ผูนําทองถ่ินมีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
๓. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
๔. รอยละของความพึงพอใจในการใชบริการของประชาชนในกองคลัง 
๕.จํานวนประชาชนและบุคลากรทองถ่ินกาวทันตอเหตุการณท่ีทันสมัย 
๖. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ ของเทศบาล 
ภารกิจท้ัง  ๕  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลสามารถจะแกไขปญหาของเทศบาลตําบล

นาคําไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารของเทศบาลเปน
สําคัญ 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี เทศบาลตําบลนาคํา จะดําเนินการ มีดังนี้ 

๖.๑  ภารกิจหลัก 
๖.๑.๑ ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑.๒ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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๖.๑.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๑.๔ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๑.๕ ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.๑.๖ ดานการสงเสริมการศึกษา 
๖.๑.๗ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๒ ภารกิจรอง 
๖.๒.๑ การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
๖.๒.๒ การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
๖.๒.๓ การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๖.๒.๔ ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ของเทศบาลตําบลนาคํา 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 

สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  
และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวา
องคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพ
อยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามา
พิจารณา  ๒  สวน  ดังนี้    

๑. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
๑.๑ S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

๑.๒ W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
๒. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

๒.๑ O มาจาก Opportunities 
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หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

๒.๒ T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
 
 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลนาคํา (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง S 

๑. มีภูมิลําเนาอยู ในพ้ืนท่ีเทศบาล และพ้ืนท่ีใกล 

เทศบาล 

๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๐ – ๔๐ ป เปนวัยทํางาน 

๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน W 

๑. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ 

เทศบาล 

๒. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

๓. มีภาระหนี้สิน 

 

โอกาส O 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด T 

๑. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

๒. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 

๓. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

๔. มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลตําบลนาคํา (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง S 

๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

๒. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 

๓. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

๔. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

๕. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน W 

๑. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

๒. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

๓. การเดินทางไมสะดวก อยู ไกลจากตัวอําเภอ/

จังหวัด ทําใหเสียคาใชจายในการเดินทางไปติดตอ

ราชการมาก 

๔. อาคารสํานักงานคับแคบ 

 

โอกาส O 

๑. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 

๒. มีความคุนเคยกันทุกคน 

๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาล ทําใหรู 

สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดด ี

๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพ่ิมข้ึน 

๕. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัด T 

๑ . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ แ ล ะกลุ ม พ รรค พ วก จ าก 

ค ว าม สั ม พั น ธ แ บ บ เค รื อ ญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี

นอง 

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน

ความ รู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ให ต อ ง เ พ่ิ ม พู น คว าม รู ให

หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

เทศบาล 

๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 
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๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
๘.๑ การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

เทศบาลตําบลนาคํา  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว โดยกําหนด

ตําแหนงของพนักงานเทศบาลใหตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการ

ดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตาม

ภารกิจนั้น และเทศบาลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเปนสวนตอไป โดย

เริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ 

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป 

๑.๒ งานการเจาหนาท่ี 

๑.๓ งานพัฒนาชุมชน 

๑.๔ งานสงเสริมการเกษตร 

ฝายปกครอง 

๑.๕ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑.๖ งานรับเรื่องราวรองทุกข 

๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 

๒. กองคลัง 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๓ งานพัฒนารายได 

๓. กองชาง 

๓.๑ งานสาธารณนูโภค 

๓.๒ งานวิศกรรม 

๓.๓ งานผังเมือง 

๔. กองการศึกษา   

๔.๑ งานสงเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม 

๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 

๕.  หนวยตรวจสอบภายใน 

๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ 

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป 

๑.๒ งานการเจาหนาท่ี 

๑.๓ งานพัฒนาชุมชน 

๑.๔ งานสงเสริมการเกษตร 

ฝายปกครอง 

๑.๕ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑.๖ งานรับเรื่องราวรองทุกข 

๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 

๒. กองคลัง 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๓ งานพัฒนารายได 

๓. กองชาง 

๓.๑ งานสาธารณนูโภค 

๓.๒ งานวิศกรรม 

๓.๓ งานผังเมือง 

๔. กองการศึกษา   

๔.๑ งานสงเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม 

๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 

๕.  หนวยตรวจสอบภายใน 

๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

 



แผนอัตรากาํลัง ๓ ปี  เทศบาลตาํบลนาคาํ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๔ –๒๕๖๖  
 

 หนา้31 
 

 

๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

จากขอ ๘.๑ การกําหนดโครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลนาคํา ไดวิเคราะหการ
กําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต ๓ ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณ
งานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใดใน
ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป 

เทศบาลตําบลนาคํา  เปนเทศบาลขนาดกลาง  ปจจุบันมี ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง)  เปนผูบังคับบัญชา  รองปลัดเทศบาล  ๒  คน เปนผูชวยเหลือ  โดยกําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการออกเปน  ๕  สวนราชการ  ๒  หนวยงาน  มีบุคลากรในแตละสวนราชการประกอบดวย 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
๑.๑ พนักงานเทศบาล  ๑๒  อัตรา 

๒. กองคลัง 
๒.๑ พนักงานเทศบาล    ๔  อัตรา 

๓. กองชาง 
๓.๑ พนักงานเทศบาล    ๓  อัตรา 

๔. กองการการศึกษา 
๔.๑ พนักงานเทศบาล  ๒ อัตรา 
๔.๒ พนักงานครูเทศบาล  ๓ อัตรา 
๔.๓ พนักงานจาง   ๒ อัตรา 

๕. หนวยตรวสอบภายใน 
๕.๑ พนักงานเทศบาล  ๑ อัตรา 
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การกําหนดสายงานในเทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตรากําลังในแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  นั้น  เทศบาลตําบลนาคํา มีปลัดเทศบาล 
(บริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน ๑ คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา และมีรองปลัดเทศบาล จํานวน ๒ คนเปน
ผูชวย มีหัวหนาสวนราชการ (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและผูอํานวยการกอง) 5 สวนราชการ และ ๒ หนวยงาน 
ปกครองบงัคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนราชการ ประกอบไปดวย พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง เพ่ือนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัดสวนการคิดปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธี
คิดจากขอ  ๓.๑.๓ เพ่ือไดคาปริมาณงานในภาพรวมและเม่ือนําปริมาณของแตละสายงานในภาพรวมท่ีไดมา
เปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง 
 

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ ๑ - - - 

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป ๒ - - - 

๑.๒ งานการเจาหนาท่ี ๒ - - - 

๑.๓ งานพัฒนาชุมชน ๑ - - - 

๑.๔ งานสงเสริมการเกษตร - - - - 

ฝายปกครอง ๑ - - - 

๑.๕ งานวิเคราะหนโยบายและแผน ๑ - - - 

๑.๖ งานรับเรื่องราวรองทุกข ๑ - - - 

๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ - - - 

๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 1 - - - 

กองคลัง 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๑ - - - 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพยสิน ๑ - - - 

๒.๓ งานพัฒนารายได ๑ - - - 

กองชาง 

 

๓.๑ งานสาธารณนูปโภค ๑ - - - 

๓.๒ งานวิศกรรม ๑ - - - 

๓.๓ งานผังเมือง - - - - 

กองการศึกษา  
๔.๑ งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๑ - - - 

๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย ๓ - ๒ - 

หนวยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน ๑ - - - 
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เม่ือไดจํานวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ในแตละสวนราชการ 
แตละสายงานดังกลาวขางตนแลว  เทศบาลตําบลนาคํา  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบ
อัตรากําลัง มากําหนดตําแหนงตามทักษะ ความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของเทศบาลตําบลนาคําใน ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ เมืองและชุมชนใหนาอยู 
๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
๔. ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตําแหนงพนักงาน  

ท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 

- ใหบริการดานสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูล

ฝอย ปองกัน โรคติดตอ การจัดใหมีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  

ท้ังชุมชน  โรงเรียน และหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ี 

 

 

- รองปลัดเทศบาล 

-หน.สํานักปลัดเทศบาล 

- หน. ฝายอํานวยการ 

- หน. ฝายปกครอง 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- เจาพนักงานธุรการ 

- จพ.ปองกันฯ 

- พนักงานผูชวยเหลือ 

- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  

อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ิน สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษานอก

สถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา 

- รองปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริมการประกอบ อาชีพท่ี

ยั่งยืน และมีรายไดท่ีมั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี 

คนชราผูดอยโอกาส 

 

- ปลัดเทศบาล 

- นักพัฒนาชุมชน 

- การพัฒนาและจดัหาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมทัิศนสถานท่ี

ราชการ  สถานท่ีทองเท่ียว  อาคาร  บานเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  

การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  และมีการบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวกและ

เพียงพอ 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองชาง  

- นายชางโยธา 

- จพ.ปองกันฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

เมืองและชมุชนให

นาอยู  

- พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และ

เครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และได

มาตรฐาน  โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอ

ระบายนํ้า  และจัดระบบการคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย  เชน  ปายบอก

เสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆ และยานชุมชน 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือการแขงขัน 

- สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภา

ดิน  การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑเกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมตีลาดเพ่ือเปน

ศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตรการ 

พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า เพ่ือการเกษตร 

- ปลัดเทศบาล 

-หนสํานักปลัดเทศบาล 

- หน. ฝายอํานวยการ 

- นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงนํ้าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหลงนํ้า

ชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักนํ้าไดตลอดป ฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงนํ้าธรรมชาติ  ฯลฯ 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารจัดการ

องคกรตามหลักธรร

มาภิบาล 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ใหเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน บรรจุแตงตั้ง  สรร

หา  พัฒนาในสังกัด 

 

- ปลัดเทศบาล 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักพรัยากรบุคคล 

- นิติกร 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการ  ควบคุมดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองคลงั 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 

- จพ.พัสดุ 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  

ประเมินผลและตรวจสอบได และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
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กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  จากตารางขางตน จะเห็นวา ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลัง ของเทศบาล

ตําบลนาคํา ท่ี มีในปจจุบัน  ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังนั้น ในระยะเวลา ๓ ป ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  เทศบาลตําบลนาคํา  จึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสําฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ดังนี้ 

 

สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓ ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

ปลัดเทศบาล (นบห.งานทองถ่ิน ระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รองปลัดเทศบาล(นบห.งานทองถ่ิน ระดับตัน) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
สํานักปลัดเทศบาล (01)         
หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นบห.งานท่ัวไป ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ฝายอํานวยการ         
หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นบห.งานท่ัวไป ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารท่ัวไป         
นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพ.ธุรการ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเจาหนาท่ี         
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพ.ธุรการ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสงเสรมิการเกษตร         

ฝายการปกครอง         
หัวหนาฝายการปกครอง 
(นบห.งานท่ัวไป ระดับตน) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน         
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานรับเรื่องราวรองทุกข         
นิติกร ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓ ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

จพ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม - - - - - - -  

จพ.สุขาภิบาล ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง (04)         
ผูอํานวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง ระดับตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเงินและบัญชี         
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัสดุและทรัพยสิน         
จพ.พัสดุ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนารายได         
นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองชาง (05)         

ผูอํานวยการกองชาง  
(นบห.งานชาง ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสาธารณูปโภค         

นายชางโยธา ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานวิศวกรรม         
นายชางโยธา ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานผังเมือง - - - - - - -  
กองการศึกษา (08)         
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นบห.งานการศึกษา ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสงเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการศึกษาปฐมวัย         
ศพด.ทต.นาคํา         
คร ู(ค.ศ.2) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

คร ู(ค.ศ.๑) 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 

ผูดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓ ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 
หนวยตรวจสอบภายใน (12) 

    
   

 

งานตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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๑๒. แนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจาง 

ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดการทํางานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทําให

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากร 

ในองคการจะตองเริ่มจาก เขามาเปนพนักงานของรัฐ จะสิ้นสุดวาระในการดํารงตําแหนง ซ่ึงขาราชการหรือลูกจาง 

ตองไดรับการประกันคุณภาพ อาจแยกไดเปน ๔ องคประกอบ  ดังนี้ 

๑.  การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง จะตองไดรับการพัฒนาเปน

ระยะ ตลอดชวงอายุของการรับราชการ ซ่ึงการพัฒนาอาจจะทําไดหลายวิธี เชน การฝกอบรม การศึกษาดวยตนเอง 

การศึกษาดูงาน เปนตน  รัฐจะตองสนับสนุนใหมีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษยขององคกร 

๒.  การประเมินคุณภาพ จากผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดรับการประเมินอยางยุติธรรม อาจจะเปนใน

รูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงมีบุคคลภายนอกเขารวมการประเมินแบบมีสวนรวม 

๓.  ความกาวหนาในตําแหนง หนาท่ีการงาน จะตองเปนไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน ถาหาก

คุณภาพออกมาดี ควรไดรับผลตอบแทนในทางท่ีดีข้ึน หากไมเปนท่ีพอใจใหปรับเปลี่ยนงานท่ีถนัดกวาหรือกลับไป

พัฒนาใหม 

๔.  การตอนแทนและยกยอง  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับพนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางกับผลงานหรือคุณภาพงานท่ีทําคุณประโยชนใหกับสังคมเปนการ

ปรับเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ยกยองเชิดชูเกียรติ เปนท่ียอมรับของพนักงานในองคกรและประชาชนท่ัวไป 

เทศบาลตําบลนาคํา  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพ่ือ

เปนการพัฒนาขาราชการ และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนาคํา ตลอดจนขาราชการการเมืองท้ังฝายบริหารและ

ฝายสภา และมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลตําบลนาคํา 

ตามขอ  ๓๘๓ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน  เรื่อง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  กําหนดใหเทศบาลจัดทําประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ  และการปฏิบัติตนของพนักงาน

เทศบาล  ประกอบกับขอ ๔๕๐ แหงประกาศดังกลาวขางตน ไดกําหนดใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตนตามแนว

ทางการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไวสําหรับพนักงาน

เทศบาลท่ีเทศบาลกําหนด  ฉะนั้น เพ่ือใหพนักงานและลูกจางผูท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเทศบาล ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีผลงานท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือได  เปนท่ีไววางใจและพึงพอใจแก

ประชาชน  ตลอดจนมีความประพฤติดีความสํานึกในหนาท่ี  จึงประกาศกําหนดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลนาคํา  ดังนี้ 
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 ก.  ความรับผิดชอบ 

 ๑.  พนักงานเทศบาลและลูกจางตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีความ

ชํานาญการในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดและตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย

กําหนดพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาทักษะ  ความสามารถ  ตลอดเวลา 

 ๒.  พนักงานเทศบาลและลูกจางตองรับผิดชอบตอผลงานของตน  และตองรักษาความม่ันใจ

ของผูใชผลงานของตน 
 

ข.  ความซ่ือสัตย 

 ๑. พนักงานเทศบาลและลูกจางตองตระหนักวาตนตองมีจิตใจท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตอยาง

สูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ี  โดยตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  เวนแตเปนการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 ๒. การปฏิบัติงานท่ีไมถือเปนความลับของหนวยงาน ตองสามารถตรวจสอบได   

 ๓. ตองไมมีสวนไดสวนเสียในงานท่ีตนรับผิดชอบ 

 ๔. ตองไมขอรับบริจาคหรือรับของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกินปกติวิสัย ท่ีวิญู

ชนจะพึงใหกันโดยเสนหาในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและตองไมแสวงหาประโยชน       อันมิควรไดสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน 
 

 ค.  ความเสมอภาค 

 ๑. ตองใหบริการแกประชาชนท่ัวไปดวยความเสมอภาคกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 ๒. ตองวางตัวเปนกลางในการแกไขปญหาท่ีเทศบาลมีสวนเก่ียวของ และอยูบนพ้ืนฐาน ของ

ความเปนธรรม 

 ง.  การประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

  ๑.  ตองยกยองใหเกียรติ  เคารพในศักด์ิศรีของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานและ

ผูอ่ืน 

  ๒.  ตองไมเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนและไมเอาเปรียบผูรวมงานท้ังทางตรงและทางออม 

  ๓.  ตองไมชวยเหลือหรือมีสวนรวมชวยเหลือใหมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือให

ผูกระทําผิดหลุดพนจากความรับผิดท้ังหมดหรือบางสวน 
 

 จ.  ไมประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย  ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี 

  ๑.  ตองไมมีพฤติกรรมท่ีผิดศีลธรรมจารีตประเพณีอันดีงามและไมลวงละเมิดผูอ่ืนท้ังทางกาย

และวาจา 

  ๒.  ตองไมแตงเครื่องแบบหรือแตงกายท่ีแสดงใหเห็นวาเปนพนักงานเทศบาลหรือลูกจาง ของ

เทศบาลตําบลนาคํา  เขาไปในสถานท่ีอันไมควร 

  ๓.  ตองไมเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิดในสถานท่ีราชการ ท้ังในและนอกเวลา เวนแตเม่ือมี

การจัดงานของเทศบาล 
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  ๔.  ตองไมดื่มสุราจนเสียกิริยา หรือดื่มสุราในท่ีชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงหนาท่ีราชการ 

  ๕.  ตองไมเลนการพนันทุกประเภทในสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีพักของทางราชการหรือใน

ระหวางท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

  ๖.  ตองไมทะเลาะวิวาท  หรือสงเสียงในสถานท่ีราชการ  หรือสถานท่ีพักของทางราชการ จน

กอใหเกิดความรําคาญแกผูรวมงานหรือผูรวมพักอาศัย 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงได

ประมวลข้ึนจาก   ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยท่ัวไปยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ  ไดแก 

  ๑.  พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผิดชอบ 

  ๒.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 

  ๓.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก รวมเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 

  ๔.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
   

 เทศบาลตําบลนาคํา  ขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง ๕ ประการดังกลาวขางตน  เปน “มาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลนาคํา” ดวย  และขอกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือยึดถือเปน

แนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 ๑. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบและขยันหม่ันเพียร 

 ๒. พึงมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและการแกไข

ปญหา ใหบรรลุเปาหมายอยางมีเอกภาพ 

 ๓. พึงปฏิบัติตนตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานและผูท่ีเก่ียวของดวยความ

สุภาพ  ออนนอม  มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี 

 ๔. พึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ผูรวมงานและรักษาชื่อเสียง  ภาพพจน 

เกียรติภูมิของหนวยงาน 

 

 

 



 

 หนา้41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สวนที่ ๒ 
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ การแบงสวนราชการ 

และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ 

การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง 

การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามกรอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

แผนภูมิโครงสรางสวนราชการ 

เทศบัญญตังิบประมาณายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓,๒๕๖๔ 

คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการและรายงานการประชุม 
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ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา 
เรื่อง    การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  การแบงสวนราชการ  และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ของสวนราชการของเทศบาล 
*************** 

ดวยเทศบาลตําบลนาคํา  ไดขอความเห็นชอบกําหนดโครงสรางสวนราชการ การแบงสวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการของเทศบาลตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน 
(ก.ท.จ. ขอนแกน) 

บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน) ในการประชุมครั้งท่ี 9/๒๕63 
เม่ือวันท่ี 17 กันยายน ๒๕63 เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาคํา กําหนดโครงสรางสวนราชการเปนประเภทสามัญ 
การแบงสวนราชการภายในและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการของเทศบาล ซ่ึงแจงใหเทศบาลทราบ
แลว ตามหนังสืออําเภออุบลรัตน ท่ี ขก ๐๐๒๓.31/2765 ลงวันท่ี 30 กันยายน ๒๕63 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความนัยขอ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, 255, 256, ๒๕๗ ขอ ๒๕๘ และขอ 263 
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน)  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลนาคํา 
จึงกําหนดสวนราชการ  การแบงสวนราชการภายใน และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ  เพ่ือรองรับ
อํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหเทศบาล ดังตอไปนี้  

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีสั่งการ เก่ียวกับนโยบายของเทศบาล เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของปลัดเทศบาล เรื่องซ่ึงตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตบังคับบัญชา เรื่องในหนาท่ีสํานักงาน
เทศบาล เรื่องท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพ่ือรับคําวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องท่ี
ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องท่ีหัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบในสวนราชการของกองคลัง กองชาง และเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ ระบุใหเปน
อํานาจหนาท่ีของปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง
อ่ืน และปลัดเทศบาลไดมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหนาท่ี 
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ความรับผิดชอบในสวนราชการของสํานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับ ระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอ่ืน และปลัดเทศบาลไดมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 

๑. สํานักปลัดเทศบาล มีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-
๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
ราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบดวยสวนราชการภายใน ๒ ฝาย  ดังนี้ 

๑.๑ ฝายอํานวยการ มีหัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-

๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานบริหารท่ัวไป งานการเจาหนาท่ี งานพัฒนาชุมชน และงานสงเสริมการเกษตร 

๑.๑.๑ งานบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะ

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
(๒) การสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือมา 
(๓) การตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๔) การเบิกจายงบประมาณประจําปในสังกัด 
(๕) สวัสดิการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี   สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจางของสํานักปลัดเทศบาล 
(๖) การตอนรับและเลี้ยงรับรองตางๆ 
(๗) เลขานุการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือคณะเทศมนตรี 
(๘) การเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล 
(๙) ประชุม/สัมมนาของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือคณะเทศมนตรี 
(๑๐) การยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพยสินของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  หรือ

คณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
(๑๑) ทะเบียนประวัติ และบัตรประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี   

และสมาชิกสภาเทศบาล  รวมท้ังงานบัตรประจําตัว 
(๑๒) การลาประเภทตางๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี   และ

สมาชิกสภาเทศบาล 
(๑๓) สารบรรณกลางของเทศบาล 
(๑๔) สารบรรณของสํานักปลัดเทศบาล  และของเทศบาลตําบลนาคํา 
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(๑๕) รับ-สงเอกสารท้ังภายในและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
(๑๖) พัฒนาระบบการสารสนเทศ 
(๑๗) เก็บรักษาหนังสือราชการ 
(๑๘) ควบคุมการลงทะเบียนคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๑๙) การทําลายหนังสือราชการ 
(๒๐) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๑.๒ งานการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
(๒) การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
(๓) การสอบแขงขัน สอบคัดเลอืก และการคัดเลือก 
(๔) ทะเบียนประวัติ  และบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
(๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
(๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
(๗) ขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 
(๘) พัฒนาบุคลากร 
(๙) เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานและลูกจาง  การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
(๑๐) ประกันสังคมลูกจางเทศบาล 
(๑๑) การลาประเภทตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
(๑๒) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสริม

สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน  และชุมชนแออัด  การจัดใหมีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน  การสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน  และงานสาธารณะ  การใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

การจัดระเบียบชุมชน  สถิติ  ขอมูล  วิจัย และการพัฒนา 
- จัดตั้งชุมชนยอยเพ่ือพัฒนา  
-  เลือกตั้ง หรือสรรหาคณะกรรมการชุมชน 
-  การแตงตั้ง และการหมดสมาชิกภาพกรรมการชุมชน 
-  แผนท่ีชุมชน 
-  สถิติขอมูลชุมชน 
-  วิจัย  / พัฒนา 
การสงเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
- ศูนยฝกอาชีพ 
- สงเสริมอาชีพอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
- การตลาด 
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- การจัดทําบัญชี / การออม 
- พัฒนาผลิตภัณฑ 
- อบรมสัมมนา 
- ทัศนาศึกษาดูงานชุมชน 
- ประสานองคกรเพ่ือพัฒนา 
- สงเสริมและสนับสนุนนโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ 
- เสียงตามสายชุมชน 
- ศูนยพัฒนาการเรียนรู และหองสมุดชุมชน 
๑.๑.๔ งานสงเสริมการเกษตร  มีหนาท่ีเก่ียวกับการเกษตร คนควา ทดลอง วิเคราะห  วิจัย

เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เชน การปรับปรุง  บํารุงพันธุ การขยายพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุง
วิธีการปราบศัตรูพืช ใหคําแนะนํา อบรมและสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาท่ีเกษตร
และประเมินโดยท่ัวไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษ ปุยเคมีตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๒ ฝายปกครอง มีหัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-

๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานวิเคราะหนโยบายและแผน งานรับเรื่องราวรองทุกข งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 

๑.๒.๑ งานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยมีหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  การควบคุม 
กํากับดูแล  และอํานวยการการดําเนินงานของงานตาง ๆ  ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห วิจัยขอมูลเพ่ือประกอบในการกําหนดนโยบาย   
(๒) การประสานแผน  ประมวลแผน  จัดทําแผน พัฒนาเทศบาล 
(๓) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน   
(๔) การวิเคราะห วิจัยขอมูลเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 
(๕) การประสานขอมูล ประมวลขอมูล รวบรวม จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
(๖) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๒.๒ งานรับเรื่องราวรองทุกข  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) การดําเนินคดี  ฟองรองเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาล 
(๒) การสอบสวนและวนิัยพนักงานของเทศบาล 
(๓) การตราเทศบัญญัติท่ีมิใชเทศบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย 
(๔) การจัดทํานิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
(๕) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
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(๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๒) การตรวจอาคารสถานท่ีท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยไดงาย 
(๓) การควบคุมและตรวจสถานท่ีของนายตรวจอัคคีภัย 
(๔) การควบคุมกําจัดหรือทําลายสิ่งท่ีอาจเกิดอัคคีภัยในสถานท่ี 
(๕) การทําแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
(๖) การสงเสริมการจัดใหมีระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
(๗) การเผยแพรและประชาสัมพันธระบบความปลอดภัย 
(๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
(๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
(๑๐) การปองกันและระงับอัคคีภัย 
(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทา

และระงับสาธารณภัยตาง ๆ 
(๑๒) การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๓) การฝกซอมและดําเนินการตามแผน 
(๑๔) การดําเนินงานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
(๑๕) การวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมท้ังดําเนินการดาน

กฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เชน อุทกภัย วาตภัย 
(๑๖) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๒.๔ งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การสงเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการตางๆ       

ในเขตเทศบาล 
(๒) การควบคุมการประกอบกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๓) การควบคุม ปองกันการอนามัยท่ีเก่ียวของกับสภาวะแวดลอมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลตอ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔) อาชีวอนามัยการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การคุมครองผูบริโภค 
(๗) การควบคุมสัตวเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
(๘) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. กองคลัง  มีผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-
๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การ
รับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ  บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบ 
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ทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวยงาน ดังตอไปนี้ 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
๒.๑.๑  งานธุรการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

(๑) งานโตตอบหนังสือราชการของกองคลัง 

(๒) งานลงรับ–สงหนังสือราชการของกองคลัง 

(๓) งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ 

(๔) งานควบคุมดูแลการเงินและบัญชีของกองคลัง 

(๕) งานจัดซ้ือ - จัดจางพัสดุของกองคลัง 

(๖) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑.๒  งานการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การตรวจสอบการเบิกจายทุกประเภท 

(๒) การจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 

(๓) การจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย 

(๔) การจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวของทุกประเภท 

(๕) การจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอ่ืน ๆ  

(๖) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพยสิน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การซ้ือและการจาง 
(๒) การซอมและบํารุงรักษา 
(๓) การจัดทําทะเบียนพัสดุ 
(๔) การตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(๕) การเก็บรักษาและการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ  
(๖) การจัดทําบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ                                      
(๗) การจัดทําประกาศประกวดราคา 
(๘) การตรวจสอบพัสดปุระจําป 
(๙) การหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ 
(๑๐) การจําหนายพัสดุ/การลงจายออกจากบัญชี 
(๑๑) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.๓ งานพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
๒.๓.๑  งานพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

(๑) การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม 

และจัดหารายไดอ่ืน ๆ  ของเทศบาล 
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(๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 
(๓) การวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายไดของเทศบาล 
(๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน และกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีบํารุงทองท่ีและรายไดอ่ืน 
(๕) การประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีอากร 
(๖) การจัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 
(๗) การตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือ คํารอง

ภายในกําหนด และรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ ภายในกําหนดของแตละป 
(๘) การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน

กําหนด 
(๙) การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมมาชําระภาษี   คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน

ภายในกําหนด 
(๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน (ไมยื่น

แบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ 
(๑๑) การดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
(๑๒) การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเรงรัดรายได 
(๑๓) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.๓.๒  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชยด  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

(๑)  จัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลท้ังหมด 

(๒)  จัดหาประโยชนในทรัพยสินของกรมธนารักษ ท่ีเทศบาลเชาแลวนํามาจัดประโยชน โดยให 

ประชาชนท่ัวไปเชาชวง 

(๓)  เก็บเงินคาเชาพ้ืนท่ีท่ีจัดประโยชนท้ังหมด 

(๔)  จัดทําสัญญาเชาทุกพ้ืนท่ีท่ีจัดประโยชน 

(๕)  จัดทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอสํานักงานท่ีดินจังหวัดขอนแกนกรณีท่ีตองจด

ทะเบียนตามกฎหมาย 

(๖)  โตตอบหนังสือราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาประโยชน 

(๗)  เรงรัดการชําระคาเชากรณีท่ีมีการคางชําระ 

(๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการหรือไดรับมอบหมาย 

๒.๓.๓ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การคัดลอกขอมูลท่ีดิน 

(๒) การปรับขอมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(๓) การปรับขอมูลแผนท่ีภาษีบํารุงทองท่ี 
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(๔) การตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

(๕) การตรวจสอบรหสัประจําแปลงท่ีดิน 

(๖) การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล 

(๗) การจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ี 

(๘) การปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารท่ีเก่ียวของ (ผ.ท.๑,๒,๓,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗) 

(๙) การสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

(๑๐) การตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี 

(ผ.ท.๔ และ ๕) 

(๑๑) การจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร ขอมูลตาง ๆ 

(๑๒) การจัดทํารายงานประจําเดือน 

(๑๓) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๓.๔ งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

(๒) งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

(๓) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. กองชาง  มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การ
จัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารงุ การควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวยงานภายใน  ดังนี ้

๓.๑ งานสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การกอสรางถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน และสิ่งติดตั้งอ่ืนๆ 
(๒) การวางโครงการและควบคุมการกอสราง 
(๓) การซอมบํารุงถนน สะพาน เข่ือน ทางเทา 
(๔) การควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 
(๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน 
(๖) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๓.๒ งานวิศวกรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 
(๒) การวางโครงก 
(๓) การใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม 
(๔) การออกแบบรายการละเอียดทางดานวิศวกรรม 
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(๕) การสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
(๖) การศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม 
(๗) การประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 
(๘) การควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 
(๙) การบริหารแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน 
(๑๐) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๓.๓ งานผังเมือง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) การจัดทําผังเมืองรวม 
(๒) การจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๓) การสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง ใหคําปรึกษาดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม 
(๔) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
(๕) แผนท่ีภาษี 
(๖) การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน 
(๗) การตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง 
(๘) การควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
(๙) การวิเคราะหวิจัยผังเมือง 
(๑๐) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. กองการศึกษา  มีผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒- 
๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวยงานภายใน ดังนี้ 

๔.๑ งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา 
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 
(๓) งานประสานงานการดําเนินการดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๔) งานสํารวจรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(๕) ดําเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธและ

ประสานงานดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานกีฬาประจําปทุกประเภท 
(๖) ศึกษา คนควา วิจัย รวบรวม องคความรูทางดานศิลปะ และวัฒนธรรม 
(๗) การพัฒนาแหลงมรดกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
(๘) การฟนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
(๙) การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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(๑๐) การสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
(๑๑) การศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาคุณคาทางดานวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม 
(๑๒) การสงเสริมความรวมมือและเสริมสรางความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมระหวางหนวยงาน

ของรัฐ 
(๑๓) การสงเสริมความรวมมือและเสริมสรางความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมระหวางองคกรหรือ

หนวยงานภาคเอกชนระหวางประเทศ 
(๑๔) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรม 
(๑๕) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 
(๑๖) การสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรม 
(๑๗) การดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.๒ งานศึกษาปฐมวัย  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 
(๑) การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนยการเรียน 
(๒) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรใหแกบุคคล  ครอบครัว หนวยงาน

สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลท่ีอยูในการดูแล  ใหไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดตามความเหมาะสม 

(๓) จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองคความรูโดยใหความสําคัญท้ังในดานความรู 
คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับการศึกษา 

(๔) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และธรรมชาติของวัยของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

(๕) จัดใหมีระบบความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูปกครองครอบครัวสถาน
ประกอบการ  องคกรหรือสถาบันอ่ืนในทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดสื่อการเรียน เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูโดยผูเรียนผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 

(๗) จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ชุมชน  องคกรตาง ๆ ไดมีสวนชวยบริจาคทรัพยสินและ

ทรัพยากรอ่ืน รวมท้ังรับภาระคาใชจายในการศึกษาของเทศบาล 
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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๖. หนวยตรวจสอบภายใน  มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)  เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๒-

๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
การตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 
งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล และงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   1   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

( นายชาญชัย  ศรวีิวัฒน ) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา 

เรื่อง  การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล 

********************* 

ดวยเทศบาลตําบลนาคํา ไดรายงานขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล และพนกังานจางตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน)  

บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน) ในการประชุมครั้งท่ี  ๙/

๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาคํา กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูเทศบาล และพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๖ ซ่ึงแจงใหเทศบาลทราบแลว ตามหนังสืออําเภออุบลรัตน ท่ี ขก ๐๐๒๓.31/2765 ลงวันท่ี 30 กันยายน 

๒๕63๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และขอ ๑๙ แหงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบล

นาคํา จึงประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล ดังตอไปนี้ 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ระดับ จํานวน ตั้งแตวันท่ี หมายเหต ุ

๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน) ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ กลาง ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

๒ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน) ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

๓ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน) ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 สํานักปลัดเทศบาล      

๔ หน.สํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท่ัวไป) ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 ฝายอํานวยการ      

๕ หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป) ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานบริหารท่ัวไป      

๖ นักจัดการงานท่ัวไป ๐๕-๒-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

๗ เจาพนักงานธุรการ ๐๕-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานการเจาหนาท่ี      

๘ นักทรัพยากรบุคคล ๐๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  
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๙  เจาพนักงานธุรการ ๐๕-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๒ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานพัฒนาชุมชน      

๑๐ นักพัฒนาชุมชน ๐๕-๒-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานสงเสริมการเกษตร      

 ฝายปกครอง      

๑๑ หัวหนาฝายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน      

๑๒ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานรับเร่ืองราวรองทุกข      

๑๓ นิติกร ๐๕-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

๑๔ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๕-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานสขุาภิบาลอนามัยสิงแวดลอม      

๑๕ เจาพนักงานสุขาภิบาล ๐๕-๒-๐๔-๔๖๐๔-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 กองคลัง      

๑๖ ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 

๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานการเงินและบัญช ี      

๑๗ นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๕-๒-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานพัสดุและทรัพยสิน      

๑๘ เจาพนักงานพัสด ุ ๐๕-๒-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานพัฒนารายได      

๑๙ นักวิชาการจัดเก็บรายได ๐๕-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 กองชาง      

๒๐ ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 

๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานสาธารณูปโภค      

๒๑ นายชางโยธา ๐๕-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานวิศวกรรม      

๒๒ นายชางโยธา ๐๕-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานผังเมือง      
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กองการศึกษา 

๒๓ ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 

๐๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ตน ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม      

๒๔ นักวิชาการศึกษา ๐๕-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 งานศึกษาปฐมวัย      

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาคํา      

๒๕ คร ู ๐5-๒-08-2202-540 คศ.๒ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 

๒๖ คร ู ๐5-๒-08-2202-541 คศ.๑ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 

๒๗ คร ู ๐5-๒-08-2202-542 คศ.๑ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 

๒๘ ผูดูแลเด็ก ๐๘-ภ-๐๐๑ ทักษะ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

๒๙ ผูดูแลเด็ก ๐๘-ภ-๐๐๒ ทักษะ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 หนวยตรวจสอบภายใน      

๓๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๐๕-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   1   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

( นายชาญชัย  ศรวีิวัฒน ) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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คําสั่งเทศบาลตําบลนาคํา 
ท่ี 461 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลนาคํา 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๖ 

********************* 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน (ก.ท.จ.ขอนแกน) ในการประชุมครั้ง

ท่ี ๙ / ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาคํา กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๖๖ และเทศบาลตําบลนาคํา ไดประประกาศกําหนดตําแหนงดังกลาว ไปแลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และขอ ๑๙ แหงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบล

นาคํา จึงจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายชาญชัย  ศรวีิวัฒน ) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

แนบทายคําส่ังเทศบาลตําบลนาคํา ท่ี  461/2563  ลงวันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 

  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 

หมายเหต ุ
  

 เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินประจํา

ตําแหนง 

เงิน

คาตอบแทน/

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 

1 นายนรินทร  บุญท ี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร) 
05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 503,160 84,000 84,000 671,160 

        
(นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 

    (นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 
  

(41,930 x 

12) 
(7,000 x 12) (7,000 x 12)   

2 นางณิศรา  ทองโคตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ตน 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ตน 389,400 42,000 - 431,400 

        
(นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 

    (นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 
  

(32,450 x 

12) 
(3,500 x 12)     

3 นายธวัชชัย  บึงมุม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครองทองถิ่น) 
05-2-00-1101-003 

รองปลัดเทศบาล ตน 05-2-00-1101-003 รองปลัดเทศบาล 
ตน 369,480 42,000 - 411,480 

        
(นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 

    (นักบริหารงาน

ทองถิ่น) 
  

(30,790 x 

12) 
(3,500 x 12)     

  สํานักปลัดเทศบาล         สํานักปลัดเทศบาล             

4 นางสาวกรรณิกา  ศิริอุดม รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 05-2-01-2101-001 
หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล 
ตน 05-2-01-2101-001 

หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล 
ตน 402,720 42,000 - 444,720 

        
(นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป) 

  
(33,560 x 

12) 
(3,500 x 12)     
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ฝายอํานวยการ ฝายอํานวยการ 

5     05-2-01-2101-002 
หัวหนาฝาย

อํานวยการ 
ตน 05-2-01-2101-002 

หัวหนาฝาย

อํานวยการ 
ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

        
(นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป) 

  
(คากลาง

เงินเดือน) 
(1,500 x 12)   411,600 

  งานบริหารทั่วไป         งานบริหารทั่วไป             

6 นางปยพรรณ  ชัยนิคม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร) 
05-2-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป - 05-2-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป - 282,600 - - 282,600 

                  
(23,550 x 

12) 
      

7 นายปณุชิต  ชัยนิคม รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 05-2-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ - 05-2-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ - 285,840 - - 285,840 

                  
(23,820 x 

12) 
      

  งานการเจาหนาที ่         งานการเจาหนาที ่             

8 
นางสาวจุฑารัตน  

แสนนามวงษ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครองทองถิ่น) 
05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล - 05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล - 356,160 - - 356,160 

                  
(29,680 x 

12) 
      

9 
นางสาวกัญจนกมล  

จั่นเพ็ชร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี

บริหาร) 
05-2-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ - 05-2-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ - 146,640 - 12,780 159,420 

                  
(12,220 x 

12) 
  (1,065 x 12)   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      



 

 หนา้60 
 

งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน 

10 นายกัมพล ชาพรหมมา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพวิเตอร) 
05-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน - 05-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน - 207,480 - - 207,480 

                  
(17,290 x 

12) 
      

 

งานสงเสริม

การเกษตร     

งานสงเสริม

การเกษตร       

 
ฝายปกครอง 

    
ฝายปกครอง 

      

11     05-2-01-2101-003 หัวหนาฝายปกครอง ตน 05-2-01-2101-003 หัวหนาฝายปกครอง ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   
(คากลาง

เงินเดือน) 
(1,500 x 12)   411,600 

 

งานวิเคราะห

นโยบายและแผน     

งานวิเคราะห

นโยบายและแผน       

12 นางอภิญญา  ฤทธิยา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครองทองถิ่น) 
05-2-01-3103-001 

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
- 05-2-01-3103-001 

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
- 342,720 - - 342,720 

                  
(28,560 x 

12) 
      

 

งานรับเรื่องราว 

รองทุกข     

งานรับเรื่องราว 

รองทุกข       

13 นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร) 05-2-01-3105-001 นิติกร - 05-2-01-3105-001 นิติกร - 369,480 - 54,000 423,480 

                  
(30,790 x 

12) 
  (4,500 x 12)   
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งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

14 
จาเอกทรงศักด์ิ  

หลานวงษ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีเคร่ืองกล) 
05-2-01-4805-001 

เจาพนกังานปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- 05-2-01-4805-001 

เจาพนกังานปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- 352,080 - 10,200 362,280 

                  
(29,340 x 

12) 
  (850 x 12)   

 

งานสุขาภิบาล

อนามัยสิ่งแวดลอม     

งานสุขาภิบาล

อนามัยสิ่งแวดลอม       

15     05-2-01-4604-001 
เจาพนักงาน

สุขาภิบาล 
- 05-2-01-4604-001 เจาพนักงานสุขาภิบาล - 297,900 - - (วางเดิม) 

                  
(คากลาง

เงินเดือน) 
    297,900 

 
กองคลัง 

    
กองคลัง 

      

16     05-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 05-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 393,600 42,000 - (วางเดิม) 

        
(นักบริหารงาน 

การคลัง) 
    

(นักบริหารงาน 

การคลัง) 
  

(คากลาง

เงินเดือน) 
(3,500 x 12)   435,600 

 
งานการเงินและบัญช ี

    
งานการเงินและบัญชี 

      

17 
นางสาวอริยา 

มะลัยกอง 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ) 
05-2-04-3201-001 

นักวิชาการเงิน 

และบัญช ี
- 05-2-04-3201-001 

นักวิชาการเงิน 

และบัญช ี
- 369,480 - - 369,480 

                  
(30,790 x 

12) 
      

 

งานพัสดุและ

ทรัพยสิน     

งานพัสดุและ

ทรัพยสิน       

18     05-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ - 05-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ - 297,900 - - (วางเดิม) 

                  
(คากลาง

เงินเดือน) 
    297,900 
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งานพัฒนารายได 

    
งานพัฒนารายได 

      

19 นางพิมใจ  วัฒโน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ) 
05-2-04-3203-001 

นักวิชาการ 

จัดเก็บรายได 
- 05-2-04-3203-001 

นักวิชาการ 

จัดเก็บรายได 
- 356,160 - - 356,160 

                  
(29,680 x 

12) 
      

 
กองชาง 

    
กองชาง 

      

20 นายสมมาตย  วงศสีดา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดงานกอสราง) 
05-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 05-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 323,760 42,000 - 365,760 

        (นักบริหารงานชาง)     (นักบริหารงานชาง)   
(26,980 x 

12) 
(3,500 x 12)     

 
งานสาธารณูปโภค 

    
งานสาธารณูปโภค 

      

21     05-2-05-4701-002 นายชางโยธา - 05-2-05-4701-002 นายชางโยธา - 297,900 - - (วางเดิม) 

                  
(คากลาง

เงินเดือน) 
    297,900 

 
งานวิศวกรรม 

    
งานวิศวกรรม 

      

22 
นายภานุวัฒน 

ทองโคตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมกอสราง) 
05-2-05-4701-001 นายชางโยธา - 05-2-05-4701-001 นายชางโยธา - 280,440 - - 280,440 

                  
(23,370 x 

12) 
      

 
งานผังเมือง 

    
งานผังเมือง 

      

   -          -             
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กองการศึกษา กองการศึกษา 

23 
วาที่รอยตรีเกรียงไกร  

ไพรทอง 

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา) 
05-2-08-2107-001 

ผูอํานวยการ 

กองการศึกษา 
ตน 05-2-08-2107-001 

ผูอํานวยการ 

กองการศึกษา 
ตน 323,760 42,000 - 365,760 

        
(นักบริหารงาน

การศึกษา) 
    

(นักบริหารงาน

การศึกษา) 
  

(26,980 x 

12) 
(3,500 x 12)     

 

งานสงเสริมประเพณ ี

ศิลป วัฒนธรรม     

งานสงเสริมประเพณี 

ศิลป วฒันธรรม       

24 นายสมพงศ  ลือเร่ือง 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษานอกระบบ) 
05-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา - 05-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา - 349,320 - - 349,320 

                  
(29,110 x 

12) 
      

 

งานการศึกษา

ปฐมวัย     

งานการศึกษา

ปฐมวัย       

 
ศพด.ทต.นาคํา 

    
ศพด.ทต.นาคํา 

      

25 นางทองคํา  คําอินทร 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
05-2-08-2202-540 ครู - 05-2-08-2202-540 ครู - - - -   

26 
นางเพ็งมา 

เจริญโสภารัตน 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
05-2-08-2202-541 ครู - 05-2-08-2202-541 ครู - - - -   

27 นางสาวอรดี  ทาวหา 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
05-2-08-2202-542 ครู - 05-2-08-2202-542 ครู - - - -   

 
พนักงานจาง 

    
พนักงานจาง 

      

28 
นางสาวอัญชลี 

สุริฉาย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(เทคโนโลยีการเกษตร) 
08-ภ-001 ผูดูแลเด็ก - 08-ภ-001 ผูดูแลเด็ก - 122,160 - 24,000 146,160 

                  
(10,180 x 

12) 
  (2,000 x 12)   
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29 นางสาวเพชรินทร  

จิตเอื้อ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 

08-ภ-001 ผูดูแลเด็ก - 08-ภ-001 ผูดูแลเด็ก - 122,160 - 24,000 146,160 

                  
(10,180 x 

12) 
  (2,000 x 12)   

 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน     

หนวยตรวจสอบ

ภายใน       

 

งานตรวจสอบ

ภายใน     

งานตรวจสอบ

ภายใน       

30 นายปยะโชติ สายวงษ บริธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 05-2-12-3205-001 
นักวิชาการ 

ตรวจสอบภายใน 
- 05-2-12-3205-001 

นักวิชาการ 

ตรวจสอบภายใน 
- 185,040 - - 185,040 

                  
(15,420 x 

12) 
      

 

 

 

 

 



ปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบักลาง) 

 

รองปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบัต้น) 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (๑) 

 

กองคลงั 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

(นกับริหารงานการคลงั ระดบัตน้) (๑) 

กองช่าง 

ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

(นกับริหารงานช่าง ระดบัตน้) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

- นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก (๑) 

กองการศึกษา 

ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

(นกับริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานการเจา้หนา้ท่ี 

- งานพฒันาชุมชน 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานพสัดุและทรัพยสิ์น 

- งานพฒันารายได ้

 

 - งานวศิวกรรม 

 - งานสาธารณูปโภค 

  - งานผงัเมือง 

 

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลป 

วฒันธรรม 

- งานการศึกษาปฐมวยั 

 
 

ฝ่ายอาํนวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายอาํนวยการ 

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 

 

ฝ่ายปกครอง 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 

( ) 

 
- งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานสุขาภิบาลอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งสว่นราชการ 
เทศบาลตาํบลนาคาํ 



หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑) 

 

งานการเจาหนาท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑) 

- จพง. ธุรการ ปง./ชง. (๑) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปก./ชก. (๑) 
 

งานบริหารท่ัวไป 

- นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (๑) 

- จพง. ธุรการ ปง./ชง. (๑) 
 

 

งานพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑) 

งานสงเสริมการเกษตร 

- 

งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 

- จพง. สุขาภิบาล ปง./ชง. (๑) 

 

งานปองกันฯ 

จพง. ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ปง./ชง. (๑) 

 

ฝายอํานวยการ 

หัวหนาฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑) 

 

ฝายปกครอง 

หัวหนาฝายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑) 

 

งานรับเรื่องราวรองทุกข 

- นิติกร ปก./ชก. (๑) 
 

 

 

 

 

 

ประเภทตําแหนง อํานวยการสูง อํานวยการกลาง อํานวยการตน ปก./ชก. ปง./ชง. พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน -  ๓ ๕ 4 - - ๑๒ 

โครงสรางการบริหารงานสํานักปลัดเทศบาลโครงสรางการบริหารงานสํานักปลัดเทศบาลโครงสรางการบริหารงานสํานักปลัดเทศบาล   

เทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคํา   
 



ผูอํานวยการผูอํานวยการผูอํานวยการกองคลังกองคลังกองคลัง   

(นักบริหารงาน(นักบริหารงาน(นักบริหารงานการการการคลังคลังคลัง   ระดับระดับระดับตนตนตน)))   (๑)(๑)(๑)   

   

งานการเงินและบัญชีงานการเงินและบัญชีงานการเงินและบัญชี   

---   นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.ปก./ชก.ปก./ชก.   (((๑๑๑)))   

   

 

งานพัสดุและทรัพยสินงานพัสดุและทรัพยสินงานพัสดุและทรัพยสิน    

---เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ปง.ปง.ปง.///ชง.ชง.ชง.   (๑)(๑)(๑)   
 

งานพัฒนารายไดงานพัฒนารายไดงานพัฒนารายได   

---นักวิชาการนักวิชาการนักวิชาการจัดเก็บรายได จัดเก็บรายได จัดเก็บรายได ปก./ชก.ปก./ชก.ปก./ชก.   (๑)(๑)(๑)   
 

 

โโโครงสรางการบริหารงานครงสรางการบริหารงานครงสรางการบริหารงานกองคลังกองคลังกองคลัง   

เทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทตําแหนง อํานวยการสูง อํานวยการกลาง อํานวยการตน ปก./ชก. ปง./ชง. พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน -  ๑ ๒ ๑ - - ๔ 

 



ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (๑) 

งานวิศวกรรม 

นายชางโยธา ปง./ชง. (๑) 

 

งานสาธารณูปโภค 

นายชางโยธา ปง./ชง. (๑) 

 

งานผังเมือง 

 ( - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทตําแหนง อํานวยการสูง อํานวยการกลาง อํานวยการตน ปก./ชก. ปง./ชง. พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน -  ๑ - ๒ - - ๓ 

โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงานกองชางกองชางกองชาง   

เทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคํา   

 

 



ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (๑) 

 

งานการศึกษาปฐมวัย 

- ครู (คศ.๒) (๑) 

- ครู (คศ.๑) (๒) 

 

 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑) 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทตําแหนง อํานวยการสูง อํานวยการกลาง อํานวยการตน ปก./ชก. ปง./ชง. พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน -  ๑ 4 - ๒ - ๗ 

โครงสรางการบโครงสรางการบโครงสรางการบริหารงานริหารงานริหารงานกองการศึกษากองการศึกษากองการศึกษา   

เทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคําเทศบาลตําบลนาคํา   

 

 



 


