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ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ ปีของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

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

 ด้วยเทศบาลต าบลนาค า ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอตัราก าลงัพนักงานเทศบาล ๓ ปี ของ
เทศบาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

บัดน้ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครัง้ที่  ๙ /
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑7 กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า ประกาศใช้แผนอัตราก าลงั ๓ ปีของ
เทศบาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพือ่เป็นกรอบในการก าหนดต าแหนง่ และการใช้ต าแหนง่
พนักงานเทศบาล ซึง่แจง้ให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนงัสืออ าเภออุบลรัตน์ ที่ ขก ๐๐๒๓.๓๑/2765 ลงวันที่ 29     
กันยายน ๒๕๖๓ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔,๑๘,๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔ แห่งประกาศ ก.ท.จ.
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลนาค า จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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๑. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการอัตราก าลงัของหน่วยงานรัฐเป็นสิ่งที่ส าคัญ และต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กบัการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  

ประกอบกบั แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบลนาค าจะสิ้นสุดลง    

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เทศบาลต าบลนาค า จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้สอดรบัและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบบัเดมิเป็นส าคัญ เพื่อใหก้ารบรหิาร

จัดการอัตราก าลังของหน่วยงานใหม้ีความสมบูรณ์และต่อเนือ่ง โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลงั    

๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดังนี ้

 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหนง่ใด ระดับใด 

อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 

ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลทีจ่ะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล

ต าบลนาค า จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหนง่โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ก าหนด 

๑.๒ คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหนง่

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลงัของเทศบาล เพื่อเป็น

กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนกังานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาล

จังหวัดขอนแก่น พจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลนาค า แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

อัตราก าลงั วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง

แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหนง่พนักงาน

เทศบาลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลนาค า จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ปี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒.๑.๑ เพื่อให้เทศบาลต าบลนาค า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
๒.๑.๒ เพื่อให้เทศบาลต าบลนาค ามีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค า ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาค า ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๑.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาค า 

๒.๑.๕ เพื่อให้เทศบาลต าบลนาค า สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล เพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลนาค าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๑.๖ เพื่อให้เทศบาลต าบลนาค าสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒.๒.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รบัผิดชอบทีเ่หมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
๒.๒.๓ เทศบาลต าบลนาค ามีอัตราก าลงัที่เหมาะสม เพื่อเปน็เครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ

ก าลังใจ และเก็บรักษาคนดี และคนเกง่ไว้ในหน่วยงาน 
๒.๒.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าใหส้ามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกบัเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
๒.๒.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าใหท้ราบข้อมลูพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มอียู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรพัยากร
บุคคลใหส้อดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
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๒.๒.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ

วางแผนใหส้อดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

๒.๒.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
๓. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๓.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
๓.๑.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน

ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ว่า การวางแผนก าลังคน หรือการวางแผนทรพัยากรมนุษย์เปน็กิจกรรมหรืองาน ในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือ
กล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ 
วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังน้ันเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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๓.๑.๒ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(๑) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจดัการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลต าบลนาค า ดังนี ้

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี ้

- สายงานบริหารงานท้องถ่ิน  ได้แก่  ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถ่ิน  ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ  ผูอ้ านวยการกอง 
- สายงานวิชาการ  ได้แก่  สายงานที่บรรจเุริม่ต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป  ได้แก่  สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานครูเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียน
การสอน งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานครูเทศบาลไว้  
ดังนี้ 

- สายงานการสอน  ได้แก่  ครู  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกจิรอง ภารกจิสนบัสนุน งานที่มีก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริม่ต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑก์ารก าหนด
พนักงานจ้างจะมี ๓ ประเภท แตเ่ทศบาลต าบลนาค าเป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบรบิท ขนาด และปจัจัยหลาย
อย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๑ ประเภท ดังนี ้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(๒) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเน้นคือ 
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ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้ง เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนาค าได้
พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ 
วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้

 - ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เตม็ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้จะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรือ่งการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้ง 
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ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน และการท าสัญญา การซื้อพัสดุ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อ ให้พนักงานแต่ละ
ต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 ๓.๑.๓ แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน 
เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  ๓๖๐ องศา โดยแบ่งออกเป็น  ๓  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

เทศบาลต าบลนาค า ไม่อาจข้ึนอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและ
ความสอดคล้องสม่ าเสมอของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจยัและกระบวนการต่างๆ มากกว่า
หนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง” ได้ดังนี ้
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FTE DRIVER
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Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 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  

 
เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยทั้ง 

๖ ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลนาค า ที่มีอยู่ดังนี้ 

ด้านท่ี ๑ Strategic objective: เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลนาค า บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่า
งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลนาค า จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน สุชาภิบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการสาธารณสุข โภชนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของงานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อมส านักปลดัเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเป็นต้น 

ด้านท่ี ๒ Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา 
เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลนาค า  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรใน
ส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับช้ันเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

ด้านท่ี ๓ Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริงในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการ
พิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ/ส่วนงานน้ีหรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
 ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลนาค า 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย  

สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานทีเ่กิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลนาค า ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  ๑  ปี   x  ๖  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   ๒๓๐ x ๖  = ๑,๓๘๐  หรือ  ๘๒,๘๐๐  นาที 
หมายเหต ุ
๑.   ๒๓๐   คือ จ านวนวัน ใน  ๑ ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  ๒๓๐  วันโดยประมาณ 
๒.   ๖   คือ ใน ๑ วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  ๖ ช่ัวโมง 
๓.   ๑,๓๘๐ คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ช่ัวโมง / ๑ ปี ท างาน ๑,๓๘๐  ช่ัวโมง 
๔.   ๘๒,๘๐๐ คือ ใน ๑ ช่ัวโมง มี ๖๐ นาที  ดังนั้น ๑,๓๘๐ x ๖๐ จะได้  ๘๒,๘๐๐ นาที 
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 ด้านท่ี ๔ Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลนาค า (ที่ยึดโยงกับตัวช้ีวัด 
(KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลนาค า) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการ
ประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลนาค า(การตรวจประเมิน LPA)  

ด้านท่ี ๕ ๓๖๐° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน ๒ 
ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานข้ึนอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งเทศบาลต าบลนาค า พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี ๕ ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา และ หน่วยตรวจสอบภายใน  

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกเทศมนตรี
ต าบลนาค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ปลัดเทศบาลต าบลนาค า และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วน
ราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาค า  เป็นการ
วางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านท่ี ๖ เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเดียวกัน พื้นที่
ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ  และองค์การบริหารส่วนบ้างดง  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ  
บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมกิารเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ดง และองค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี ประชากรขนาดใกล้เคียง
กัน บริบท ลกัษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นทีต่ิดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสองแห่ง มอีัตราก าลังไม่แตกต่างกนัเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทัง้สองหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  ของเทศบาลต าบลนาค า  คงต าแหน่งเดิมไว้ทั้งหมด  ไม่ปรับลดต าแหนง่  หรือเพิ่มต าแหน่งแต่อย่างใด  
และจ านวนปริมาณคนที่มอียู่ขณะปัจจุบัน  สามารถทีจ่ะปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหนง่ที่ยังว่าง
ไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลนาค า ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตามกรอบอัตราก าลงั ๓ ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการ
สรรหา และท าให้พนกังานเทศบาลเพิม่ขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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๓.๒ ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลต าบลนาค า  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซึ่งประกอบดวย  นายกเทศมนตรีเปนประธาน  ปลัดเทศบาลและหัวหนา   
สวนราชการเปนคณะท างาน  มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี ้

๓.๒.๑ วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาค า ตาม
กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
เทศบาลต าบลนาค า 

๓.๒.๒ ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

๓.๒.๓ ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม่
งานตางๆ 

๓.๒.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลต าบลนาค า โดยใหหัวหนาสวน 
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจาง
ประจ าในเทศบาลประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

๓.๒.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให เหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
เทศบาลต าบลนาค า 

๓.๒.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    
ไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

๓.๒.๗ ใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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๓.๓ ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของ เทศบาลการก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลนาค า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ท าให้เทศบาลต าบลนาค า สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลนาค าสามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่ เทศบาลต าบลนาค า  
เผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

๓.๓.๒ ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลนาค า จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล           
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

๓.๓.๓ การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลนาค า ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลนาค า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

๓.๓.๔ ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาน้ันลง
ได ้

๓.๓.๕ ช่วยให้เทศบาลต าบลนาค า สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลนาค า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เทศบาลต าบลนาค า โดยรวม 

๓.๓.๖ การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลนาค า เกิดประโยชน์สูงสดุและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลติและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

๓.๓.๗ ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการก าหนด
กรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคล
บรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การ 
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

๓.๔ กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๓.๔.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๓.๔.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๓.๔.๒.๑  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาค า  
๓.๔.๒.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลนาค าเช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน

ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
๓.๔.๒.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน 
๓.๔.๒.๓ เพื่อจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลนาค า และส่ง

คณะท างานเพื่อปรบัแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
๓.๔.๒.๔ เทศบาลต าบลนาค าขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น 
๓.๔.๒.๕ เทศบาลต าบลนาค า ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๓.๔.๒.๖ เทศบาลต าบลนาค า จัดสง่แผนอัตราก าลังทีป่ระกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ 

และจงัหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลต าบลนาค า 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
20 ก.ค. ๖๓ แต่งตั้งคณะท างาน  
2๐ ส.ค. ๖๓ ประชุมคณะท างาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ  ยุทธศาสตร์ ภาร

งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
ส.ค. ๖๓ ขอแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีอปท. ใกลเ้คียง องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ ,

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านดง 
ส.ค. ๖๓ จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
ก.ย. ๖3 เสนอคณะอนกุรรมการจัดท าแผนอัตราก าลงั 

๓ ปี จังหวัดขอนแก่นพจิารณา 
 

17 ก.ย. ๖๓ ก.ท.จ.ขอนแก่น ประชุมพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ 
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ก.ย. ๖3 จังหวัด,อ าเภอ จัดสง่มติ ก.ท.จ. ให้ เทศบาล

ต าบลนาค า 
ปลายเดอืน ก.ย. ๖๓ 

ต.ค. ๖๓ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ๑ ต.ค. ๖4 – ๓๐ ก.ย. ๖6 

ต.ค. ๖๓ รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  อ าเภอ,จงัหวัดขอนแก่น 

๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาค า พบปัญหาและ

ความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒ นาท้องถ่ิน 5  ปี  ประจ าปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  
แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น 

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้ง
ไว้ 

๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้นให้
ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งข้ึนประชาชนมีส่วนร่วม
น้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหารโครงการผล
การด าเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่า
ให้ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบัญญัติแต่ละ
แผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่
แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับปัจจุบัน อัตราผู้มีรายได้น้อย ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลูก
พืชไม่ได้ผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ าซาก ขาดการ

บ ารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกค้างจาก
ปุ๋ยเคมีท าให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพื่อเป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถ่ินอื่น มีอัตราค่อนข้างสูง  เนื่องจาก
ว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือท านา ซึ่งมีเพียงปีละ  ๑  ครั้ง ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การทิ้งลูกไว้ให้
คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ท าให้เด็กติดยาเสพติด  เด็กติดเกม
คอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน ฯลฯ    

๘. พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พื้นที่การเพาะปลูกจะมีจ านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพื่อการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแล้งก็ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่จะฟื้นตัวจาก
ระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเช่ือเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมีความ
เช่ือว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มีพละก าลังแข็งแรง สามารถท างานได้
มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุหลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตน้ี  และโรคที่ก าลัง
เป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“องค์กรที่มกีารบรหิารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถ่ิน  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซึง่แสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคตโดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะตอ้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถ่ิน  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาที่มุง่ไปสูส่ภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบ
ในการก าหนดทิศทางการพฒันาให้มุง่สูส่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกบัการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างจ ากัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาที่ดีจะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ  เพื่อสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จรงิเป็นกรอบยุทธ์ศาสตร์เทศบาลต าบล
นาค า 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมสามารถที่จะต่อยอดในการอนรุักษ์ 

ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
๒. สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานค าที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ เช่นป่าไม้ 

ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เตง็ รัง พลวง ฯลฯ จึงท าให้มีทรัพยากรทีเ่กิดข้ึนจากป่า อาหารจากป่า
จ าพวกเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพื่อมาประกอบอาหารเป็นการลด
รายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานค ามีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้   โขดหิน  สัตว์ป่า ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสม
ที่จะพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. มีพื้นที่ทีเ่หมาะสม  เอื้อต่อการเพาะปลกูพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอนเหมาะแก่
การท าไร่ เช่น ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย  ยางพารา ยูคาลิปตสั  และทิศตะวันออกของต าบลมีลกัษณะเป็นที่ราบลุม่มี
ล าห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกบัลกัษณะดินร่วนปนทราย ได้แก่ ข้าวเหนียว 
พันธ์ุ กข ๖  และข้าวจ้าว พันธ์ุ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรท านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม 
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๔. มีกลุ่มหรือการตัง้กลุ่มอาชีพทีร่อรับการพฒันา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุม่ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย 

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผูบ้รหิารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีการ
ประชุมปรกึษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพื่อการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  

๖. มีกรอบอัตราก าลงัที่เหมาะสมกับภารกจิหน้าที่ ซึ่งพจิารณาจากแผนอัตราก าลงัที่มีครอบคลุมทุก
ต าแหน่งตามภารกจิอ านาจหน้าที่ในการใหบ้รกิารประชาชน 

๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจ า  เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพือ่การพัฒนาที่ได้รบัการอุดหนุนจากรฐับาลไม่

เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพฒันายงัไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ 
๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้นให้

ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการทีจ่ัดต้ังข้ึนประชาชนมีส่วนร่วม
น้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งทีเ่ป็นโครงการที่ต้องการใหป้ระชาชนช่วยในการบริหารโครงการผล
การด าเนินโครงการจงึไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านสง่เสรมิหรอืการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่าให้
ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกนัระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบัญญัติแต่ละ
แผนงาน ท าใหป้ระชาชนยังไม่ได้รบัการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่
แท้จรงิ ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครือ่งมอืของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไมเ่ต็มที่  เช่น การสง่เสรมิสุขภาพอนามัยประชาชน การ
ป้องกันและระงบัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยงัต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รบัการศึกษาในระดับพื้นฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทยีบกบัปจัจบุัน  
อัตราผูม้ีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปปีระสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลกูพืชไม่ได้ผลผลิต  
หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสือ่มโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชทีซ่้ าซาก ขาดการบ ารงุดินที่
ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีท า
ให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไมเ้ริ่มลดลงเนือ่งจากการบุกรกุจบัจองแผ้วถางเพื่อเป็นพื้นทีท่างการเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยงัถ่ินอื่น มีอัตราค่อนข้างสูง  เนื่องจากว่างเว้นจาก
ฤดูกาลเพาะปลกูหรือท านา ซึง่มีเพียงปีละ  ๑  ครั้ง ท าให้เกดิปัญหาสังคมตามมา เช่น การทิง้ลกูไว้ให้คนแก่เลี้ยง  
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เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ท าใหเ้ด็กติดยาเสพติด  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ 
เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรพัย์สิน ฯลฯ    

๘. พื้นที่ประสบปญัหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ และไม่มรีะบบชลประทาน แม้ว่าพื้นที่การ
เพาะปลูกจะมจี านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพื่อการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแลง้ก็ไมส่ามารถเพาะปลูก
ได้ ทั้งนี้ไม่มีแหลง่กักเกบ็น้ าขนาดใหญ่ เพือ่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากทีจ่ะฟื้นตัวจากระบบหนี้
นอกระบบที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเช่ือเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมีความเช่ือว่า
การกินอาหารดบิๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มีพละก าลังแข็งแรง สามารถท างานได้มากข้ึน 
แต่น่ันคือสาเหตุของความเจบ็ป่วยทีเ่กิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุหลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตน้ี  และโรคทีก่ าลงัเป็นกันมาก
อีกอย่างเช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑. ประชาชนส่วนใหญป่ระกอบอาชีพท านาและในเขตพื้นทีใ่กล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตรส าหรับขาย

ข้าวเปลือกรายได้เพิม่ขึ้นจากการขายข้าว 
๒. มีการใหบ้รกิารอินเตอรเ์นต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย 
๓. พรบ.กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่ถ่ายโอน  

มาให้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
๔. ผู้น ามีเครือข่ายนักการเมอืงระดับประเทศ ท าให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพประชาชนส่วนใหญ่

เห็นความส าคัญของการเลือกตัง้ โดยมีผูม้าใช้สิทธ์ิเลือกตัง้มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กบัประชาชน 
๖. มีการปอ้งกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนือ่ง 
๗. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้

เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
๘. มีความเช่ือและประเพณีที่ดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
๙. มีการอนรุักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงท าให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและโดนตลาด

กลางเอารัดเอาเปรียบ 
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๒. ราคาน้ ามันสูงข้ึน สง่ผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สงูข้ึนเทคโนโลยทีี่ออกมาใหม่
มีความทันสมัย มกัมีราคาสูงเกินก าลังในการซื้อ 

๓. การใช้เทคโนโลยีทีผ่ิด ท าให้ไมเ่กิดประโยชน์และส่งผลเสยีต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลนเ์ว็บไซตท์ี่ไม่
เหมาะสม 

๔. การปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ ตามทีก่ฎหมายหรือหนงัสือสั่งการ  แต่ได้รับการทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มผีลบงัคับใช้ ที่ล้าสมัย ท าให้
การปฏิบัตหิน้าทีบ่างอย่างที่เป็นประโยชน์ไมส่ามารถท าได ้

๕. ปัญหาสังคม เช่น ปญัหาการพนัน ปญัหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
๖. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจาก

ต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรอืไม่เหมาะสมกบัวัฒนธรรมไทย 

๕. ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลนาค าและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุง่หมาย

ความคาดหวังที่ต้องการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคต
อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี ้ “องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบ้รหิาร มุง่เน้นใหม้ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มสีุขภาพอนามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มรีะบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
การสง่เสรมิสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมูบ่้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยูอ่ย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพือ่แก้ไขปัญหาให้ได้
ทันต่อเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน  เพื่อให้ต าบลนาค าเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล
นาค า ได้ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ให้การสนบัสนุนด้านการกีฬา  ด้านสาธารณสุข  ดูแลผู้สงูอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเช้ือ  H.I.V. (ผู้ได้รบัผลกระทบจากผู้ติดเช้ือ H.I.V. )  และปัญหายาเสพติด 
๒. ด้านเมืองและชมุชนให้น่าอยู่  จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา ระบบระบายน้ า 

ล าห้วย  แหล่งน้ าสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ  รักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
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๓. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  ให้การสง่เสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มกองทุน
ต่าง ๆ  สนับสนุนการค้าการลงทุน 

๔. ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ให้การดูแล
รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติสนบัสนุนโครงการปลูกป่าและแก้ไขปัญหาเรือ่งขยะมลูฝอยสิง่ปฏิกลูและป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  จัดระเบียบบรหิารการจัดการภายใน เทศบาล
ต าบลนาค า  ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเมอืง  การปกครองใน  ระบอบประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลมียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  ๕  ยุทธศาสตร์ และมี
แนวทางการพฒันาเทศบาลต าบลนาค า จ านวน ๓๐ แนวทาง ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เป้าหมาย 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพฒันา
ท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
๒. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย   
๔.  ส่งเสริมการป้องกัน การรกัษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจติใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๕.  พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
๖.  การพัฒนาและสง่เสรมิและสนับสนุนการกีฬา เพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬาและสร้างโอกาสให้เยาวชน

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๗.  เสริมสร้างครอบครัวใหเ้ข้มแข็งมสีัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่นรักษาสบืทอดวัฒนธรรมและค่านิยม

ที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป 
ตัวชี้วัด 
๑.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มข้ึน 
๒.  จ านวนประชาชนผู้มสีุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
๓.  จ านวนประชาชนที่เสพยาเสพติดลดลง 
๔.  จ านวนครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีสมัพันธภาพที่ดีเกดิความอบอุ่นมากข้ึน 
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๒.  ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารงุโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลนาค า ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 

เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกจิ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกจิใหป้ระชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ

รวดเร็วข้ึน  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
๑. การจัดท าผังเมืองเฉพาะและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารงุถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบรกิารประปา  ไฟฟ้าและไฟฟา้สาธารณะ 
๔. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน 
๕. พัฒนาสง่เสรมิและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ินของประชาชน 
๖. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร                
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการก่อสร้างและปรบัปรุงถนน  สะพาน ทางเท้า  ทางระบายน้ า 
๒. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
๓. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรอืน 
๔. จ านวนประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิเพิ่มข้ึน 
๕. จ านวนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร  

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   
เป้าหมาย 
เพื่อสนบัสนุนเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกจิระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน   

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ใหม้ีความสามารถและทกัษะในการ
พัฒนาฝมีือในการผลิตเพิม่มลูค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิและแก้ไขปญัหาความยากจนของท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรปูสินค้า

ทางการเกษตร 
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๒. เสรมิสร้างและเพิ่มทกัษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการค้าและการลงทุน 
๔. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนบุคลากรที่มทีักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรยี์ 
๒. จ านวนมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๓. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๔. จ านวนสถานประกอบการที่เพิม่ขึ้นอย่างมรีะบบ 
๕. จ านวนครัวเรือนที่มีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
เป้าหมาย 
เพื่อพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ใหม้ีปญัหา

ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการกระจายน้ า 
๒. สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิง่แวดล้อม 
๓. สร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ล าธารให้เกิดความสมบรูณ์ 
๔. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
๕. พัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพดิน      
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถ่ิน 
๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมอืงและชุมชนให้สวยงามปลอดยาเสพติด                     
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนนัดท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
๒. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่พฒันาหรือพื้นฟ ู
๓. จ านวนผู้เข้าอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพทีจ่ะมมีัคคุเทศก์ 
๔. จ านวนปริมาณขยะมลูฝอยที่ให้การบรกิารลดน้อยลง 
๕. วัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH ในดิน) แร่ธาตุหลัก N-P-K 
๖. จ านวนของพันธุกรรมในท้องถ่ิน 
๗. ระดับความส าเรจ็ของการมสี่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงและชุมชนให้สวยงาม ปลอดยา

เสพติด และปลอดอบายมุข 
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๕.  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย 
เพื่อจัดระเบียบบริหารการจัดการภายในเทศบาลให้ความรูก้บัประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและการสนับสนุนประชาชนทุกภาคสว่นให้มีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างาน
ของท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี      

แนวทางการพัฒนา 
๑. เสรมิสร้างการพฒันาการเมืองท้องถ่ินให้โปรง่ใส สจุริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม 

ประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าท้องถ่ินทีม่ีคุณภาพจริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกรูปแบบ 
๓. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาเพิม่ขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลงั และงบประมาณของเทศบาล

ให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
๖. เสรมิสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมอืงและสงัคม 
๒. จ านวน ผู้น าท้องถ่ินมีศักยภาพในการพฒันาท้องถ่ินมากข้ึน 
๓. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบรกิารประชาชนเพิ่มข้ึน 
๔. ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนในกองคลงั 
๕.จ านวนประชาชนและบุคลากรท้องถ่ินก้าวทันต่อเหตกุารณ์ที่ทันสมัย 
๖. จ านวนประชาชนที่มสี่วนร่วมในกจิการต่าง ๆ ของเทศบาล 
ภารกิจทัง้  ๕  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบล

นาค าได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลจะตอ้งสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพฒันาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็น
ส าคัญ 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี เทศบาลต าบลนาค า จะด าเนินการ มีดังน้ี 
๖.๑  ภารกิจหลัก 

๖.๑.๑ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๑.๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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๖.๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑.๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑.๕ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.๑.๖ ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๖.๑.๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๒ ภารกิจรอง 
๖.๒.๑ การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๖.๒.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๖.๒.๓ การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๖.๒.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อัตราก าลังท่ีมี ของเทศบาลต าบลนาค า 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลือ่น ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  ๒  ส่วน  ดังนี้    

๑. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก ่
๑.๑ S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

๑.๒ W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาน้ัน     
๒. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก ่

๒.๑ O มาจาก Opportunities 
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หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

๒.๒ T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง  
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลนาค า (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง S 
๑. มี ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เทศบาล และพื้นที่ใกล้ 
เทศบาล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๐ – ๔๐ ปี เป็นวัยท างาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W 
๑. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
เทศบาล 
๒. ท างานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
๓. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส O 
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายข้ึน 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด T 
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
๓. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลนาค า (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง S 
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
๒. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
๓. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
๔. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
๕. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน W 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
๒. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
๓. การเดินทางไม่สะดวก อยู่ไกลจากตัวอ าเภอ/
จังหวัด ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ
ราชการมาก 
๔. อาคารส านักงานคับแคบ 
 

โอกาส O 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้รู้ 
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิ่มข้ึน 
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด T 
๑ . มี ร ะบ บ อุ ป ถั ม ภ์ แล ะกลุ่ ม พ รรคพ วกจ าก 
ความ สั ม พั น ธ์แบ บ เครื อญ าติ ใน ชุม ชน  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่
น้อง 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ดท าให้ ต้ อ ง เพิ่ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
๘.๑ การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนด

ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการที่จะรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น และเทศบาลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดย
เริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
๑. ส านักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายอ านวยการ 
๑.๑ งานบรหิารทั่วไป 
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที ่
๑.๓ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายปกครอง 
๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๖ งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์ 
๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 

๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๓ งานพัฒนารายได้ 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานสาธารณนูโภค 
๓.๒ งานวิศกรรม 
๓.๓ งานผังเมือง 

๔. กองการศึกษา   
๔.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม 
๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
๑.๑ งานบรหิารทั่วไป 
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที ่
๑.๓ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายปกครอง 
๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๖ งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์ 
๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 

๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๓ งานพัฒนารายได้ 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานสาธารณนูโภค 
๓.๒ งานวิศกรรม 
๓.๓ งานผังเมือง 

๔. กองการศึกษา   
๔.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม 
๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

จากข้อ ๘.๑ การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต าบลนาค า ได้วิเคราะห์การ
ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจทีจ่ะด าเนินการในแตล่ะส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะทอ้นให้เห็นว่าปริมาณ
งานในแต่ละส่วนราชการมเีท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดใน
ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกจิ และปรมิาณงาน และเพือ่ให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพือ่ให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนง่มากรอกข้อมลูลงในกรอบอัตราก าลงั ๓ ป ี

เทศบาลต าบลนาค า  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  ปัจจุบันมี ปลัดเทศบาล (นักบรหิารงาน
ท้องถ่ิน ระดบักลาง)  เป็นผู้บงัคับบญัชา  รองปลัดเทศบาล  ๒  คน เป็นผู้ช่วยเหลือ  โดยก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๕  ส่วนราชการ  ๒  หน่วยงาน  มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ พนักงานเทศบาล  ๑๒  อัตรา 

๒. กองคลัง 
๒.๑ พนักงานเทศบาล    ๔  อัตรา 

๓. กองช่าง 
๓.๑ พนักงานเทศบาล    ๓  อัตรา 

๔. กองการการศึกษา 
๔.๑ พนักงานเทศบาล  ๒ อัตรา 
๔.๒ พนักงานครเูทศบาล  ๓ อัตรา 
๔.๓ พนักงานจ้าง   ๒ อัตรา 

๕. หน่วยตรวสอบภายใน 
๕.๑ พนักงานเทศบาล  ๑ อัตรา 
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การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลนาค า เพื่อพจิารณาปรบัลด หรือเพิ่มอัตราก าลงัในแผน
อัตราก าลงั ๓ ปี ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  นั้น  เทศบาลต าบลนาค า มีปลัดเทศบาล 
(บรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) จ านวน ๑ คน เป็นผู้ดูแลบงัคับบญัชา และมีรองปลัดเทศบาล จ านวน ๒ คนเป็น
ผู้ช่วย มีหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง) 5 ส่วนราชการ และ ๒ หน่วยงาน 
ปกครองบงัคับบญัชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธี
คิดจากข้อ  ๓.๑.๓ เพื่อได้ค่าปรมิาณงานในภาพรวมและเมือ่น าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

ส านักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายอ านวยการ ๑ - - - 
๑.๑ งานบรหิารทั่วไป ๒ - - - 
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที ่ ๒ - - - 
๑.๓ งานพัฒนาชุมชน ๑ - - - 
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 
ฝ่ายปกครอง ๑ - - - 
๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ - - - 
๑.๖ งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์ ๑ - - - 
๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ - - - 

๑.๘ งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 1 - - - 

กองคลงั 
๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๑ - - - 
๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน ๑ - - - 
๒.๓ งานพัฒนารายได้ ๑ - - - 

กองช่าง 
 

๓.๑ งานสาธารณนูปโภค ๑ - - - 
๓.๒ งานวิศกรรม ๑ - - - 
๓.๓ งานผังเมือง - - - - 

กองการศึกษา  
๔.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๑ - - - 
๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย ๓ - ๒ - 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน ๑ - - - 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ 
แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เทศบาลต าบลนาค า  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานทีม่ีในกรอบ
อัตราก าลงั มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัตงิานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลนาค าใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  

ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย ป้องกัน โรคติดต่อ การจัดให้มีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  
ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ 
 
 

- รองปลัดเทศบาล 

-หน.ส านักปลัดเทศบาล 

- หน. ฝ่ายอ านวยการ 

- หน. ฝ่ายปกครอง 

- นักจัดการงานทั่วไป 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- จพ.ป้องกันฯ 

- พนักงานผู้ช่วยเหลือ 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่  
อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษานอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา 

- รองปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่
ยั่งยืน และมีรายได้ที่ม่ันคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชราผู้ด้อยโอกาส 
 

- ปลัดเทศบาล 

- นักพัฒนาชุมชน 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองช่าง  

- นายช่างโยธา 

- จพ.ป้องกันฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

เมืองและชุมชนให้

น่าอยู่  

- พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และ
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐาน  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอก
เส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองช่าง  

- นักวิเคราะห์ฯ 

- นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อการแข่งขัน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพ

ดิน  การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการ 

พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร 

- ปลัดเทศบาล 

-หนส านักปลัดเทศบาล 

- หน. ฝ่ายอ านวยการ 

- นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ า

ชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองช่าง  

- นักวิเคราะห์ฯ 

- นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การบริหารจัดการ

องค์กรตามหลักธรร

มาภิบาล 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน บรรจุแต่งตั้ง  สรร

หา  พัฒนาในสังกัด 

 

- ปลัดเทศบาล 

- หัวหน้าส านักปลัด 

- นักพรัยากรบุคคล 

- นิติกร 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติ

ราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้ 

- ปลัดเทศบาล 

- ผอ.กองคลัง 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 

- จพ.พัสดุ 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  

ประเมินผลและตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ของเทศบาล
ต าบลนาค า ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มี เป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  เทศบาลต าบลนาค า  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลงัคน 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถ่ิน ระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รองปลัดเทศบาล(นบห.งานท้องถ่ิน ระดับตัน) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
ส านักปลัดเทศบาล (01)         
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นบห.งานทั่วไป ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ฝ่ายอ านวยการ         
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นบห.งานทั่วไป ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารท่ัวไป         
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพ.ธุรการ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเจ้าหน้าท่ี         
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพ.ธุรการ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานส่งเสริมการเกษตร         
ฝ่ายการปกครอง         
หัวหน้าฝ่ายการปกครอง 
(นบห.งานทั่วไป ระดบัต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์         
นิติกร ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลงัคน 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

จพ.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม - - - - - - -  
จพ.สุขาภิบาล ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลงั (นบห.งานคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเงินและบัญชี         
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัสดุและทรัพยส์ิน         
จพ.พสัดุ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนารายได ้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นบห.งานช่าง ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสาธารณูปโภค         

นายช่างโยธา ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานวิศวกรรม         
นายช่างโยธา ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานผังเมือง - - - - - - -  
กองการศึกษา (08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการศึกษาปฐมวัย         
ศพด.ทต.นาค า         
ครู (ค.ศ.2) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนนุ 

ครู (ค.ศ.๑) 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนนุ 

ผู้ดูแลเดก็ ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  



แผนอัตราก าลัั  ๓ ปี  เทศบาลัต าบลันาค า ประจ าปี บประมาณ ๒๕๖๔ –๒๕๖๖  
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลงัคน 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 

    
   

 

งานตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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๑๒. แนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดการท างานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้การท างานมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน และท าให้
พนักงานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล และพนกังานจ้าง มขีวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพฒันาบุคลากร 
ในองค์การจะต้องเริม่จาก เข้ามาเป็นพนักงานของรัฐ จะสิ้นสุดวาระในการด ารงต าแหน่ง ซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ต้องได้รับการประกันคุณภาพ อาจแยกได้เป็น ๔ องค์ประกอบ  ดังนี้ 

๑.  การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพฒันาเป็น
ระยะ ตลอดช่วงอายุของการรับราชการ ซึง่การพัฒนาอาจจะท าได้หลายวิธี เช่น การฝกึอบรม การศึกษาด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น  รัฐจะต้องสนบัสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

๒.  การประเมินคุณภาพ จากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งไดร้ับการประเมินอย่างยุติธรรม อาจจะเป็นใน
รูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมสี่วนร่วม 

๓.  ความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน ถ้าหาก
คุณภาพออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีข้ึน หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่าหรือกลบัไป
พัฒนาใหม ่

๔.  การตอนแทนและยกย่อง  เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีจ่ะสร้างขวัญและก าลังใจ ให้กบัพนักงาน
เทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้างกบัผลงานหรือคุณภาพงานที่ท าคุณประโยชน์ใหก้ับสังคมเป็นการ
ปรับเงินเดือน เลื่อนต าแหนง่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรและประชาชนทั่วไป 

เทศบาลต าบลนาค า  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพื่อ
เป็นการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาค า ตลอดจนข้าราชการการเมืองทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภา และมีความสอดคล้องกบัแผนอัตราก าลังประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลต าบลนาค า 

ตามข้อ  ๓๘๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล   เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ  และการปฏิบัติตนของพนักงาน
เทศบาล  ประกอบกับข้อ ๔๕๐ แห่งประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้ลูกจ้างของเทศบาลปฏิบัติตนตามแนว
ทางการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงาน
เทศบาลที่เทศบาลก าหนด  ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีผลงานที่มีคุณภาพและเช่ือถือได้  เป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจแก่
ประชาชน  ตลอดจนมีความประพฤติดีความส านึกในหน้าที่  จึงประกาศก าหนดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาค า  ดังนี้ 
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 ก.  ความรับผิดชอบ 
 ๑.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ช านาญการในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดและต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  ความสามารถ  ตลอดเวลา 
 ๒.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตน  และต้องรักษาความมั่นใจ
ของผู้ใช้ผลงานของตน 
 

ข.  ความซื่อสัตย์ 
 ๑. พนักงานเทศบาลและลูกจ้างต้องตระหนักว่าตนต้องมีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่  โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 ๒. การปฏิบัติงานที่ไม่ถือเป็นความลับของหน่วยงาน ต้องสามารถตรวจสอบได้   
 ๓. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 ๔. ต้องไม่ขอรับบริจาคหรือรับของก านัลหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ที่วิญญู
ชนจะพึงให้กันโดยเสน่หาในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และต้องไม่แสวงหาประโยชน์       อันมิควรได้ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
 

 ค.  ความเสมอภาค 
 ๑. ต้องให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วยความเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒. ต้องวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขปัญหาที่เทศบาลมีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่บนพื้นฐาน ของ
ความเป็นธรรม 
 ง.  การประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
  ๑.  ต้องยกย่องให้เกียรติ  เคารพในศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและ
ผู้อื่น 
  ๒.  ต้องไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ๓.  ต้องไม่ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมช่วยเหลือให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือให้
ผู้กระท าผิดหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

 จ.  ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย  ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี 
  ๑.  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมจารีตประเพณีอันดีงามและไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นทั้งทางกาย
และวาจา 
  ๒.  ต้องไม่แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง ของ
เทศบาลต าบลนาค า  เข้าไปในสถานที่อันไม่ควร 
  ๓.  ต้องไม่เสพสุราหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิดในสถานที่ราชการ ทั้งในและนอกเวลา เว้นแต่เมื่อมี
การจัดงานของเทศบาล 
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  ๔.  ต้องไม่ดื่มสุราจนเสยีกิรยิา หรือดื่มสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งหน้าที่ราชการ 
  ๕.  ต้องไม่เล่นการพนันทุกประเภทในสถานที่ราชการ หรือสถานที่พักของทางราชการหรือใน
ระหว่างที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
  ๖.  ต้องไม่ทะเลาะวิวาท  หรือส่งเสียงในสถานที่ราชการ  หรือสถานที่พักของทางราชการ จน
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมพักอาศัย 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้
ประมวลข้ึนจาก   ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ได้แก่ 
  ๑.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวมเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   

 เทศบาลต าบลนาค า  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น  เป็น “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาค า” ด้วย  และขอก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาค า เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน เพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบและขยันหมั่นเพียร 
 ๒. พึงมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติง านและการแก้ไข
ปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ 
 ๓. พึงปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ  อ่อนน้อม  มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
 ๔. พึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ผู้ร่วมงานและรักษาช่ือเสี ยง  ภาพพจน์ 
เกียรติภูมิของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
การก าหนดโครงสรา้งส่วนราชการ การแบง่ส่วนราชการ 

และอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของส่วนราชการ 

การก าหนดต าแหนง่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง 

การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหนง่ตามกรอบแผนอัตราก าลงั ๓ ปี 

แผนภูมิโครงสร้างสว่นราชการ 

เทศบัญญัติงบประมาณายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓,๒๕๖๔ 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการและรายงานการประชุม 
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ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการของเทศบาล 
*************** 

ด้วยเทศบาลต าบลนาค า  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการและ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาลต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
(ก.ท.จ. ขอนแก่น) 

บัดน้ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕63 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕63 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็นประเภทสามัญ 
การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบ
แล้ว ตามหนังสืออ าเภออุบลรัตน์ ที่ ขก ๐๐๒๓.31/2765 ลงวันที่ 30 กันยายน ๒๕63 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, 255, 256, ๒๕๗ ข้อ ๒๕๘ และข้อ 263 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลนาค า 
จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  เพื่อรองรับ
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้เทศบาล ดังต่อไปนี้  

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการ เกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงาน
เทศบาล เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่
ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 
 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในส่วนราชการของกองคลัง กองช่าง และเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่าง
อื่น และปลัดเทศบาลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่ 
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ความรับผิดชอบในส่วนราชการของส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอื่น และปลัดเทศบาลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 

๑. ส านักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-
๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ๒ ฝ่าย  ดังนี ้

๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหนง่ ๐๕-๒-

๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ เป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบรหิารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน และงานส่งเสริมการเกษตร 

๑.๑.๑ งานบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรหีรือคณะ

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
(๒) การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมา 
(๓) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกบัเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(๔) การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในสังกัด 
(๕) สวัสดิการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรหีรือคณะเทศมนตรี   สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของส านักปลัดเทศบาล 
(๖) การต้อนรับและเลี้ยงรับรองต่างๆ 
(๗) เลขานุการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือคณะเทศมนตรี 
(๘) การเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล 
(๙) ประชุม/สมัมนาของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือคณะเทศมนตรี 
(๑๐) การยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรพัย์สินของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  หรือ

คณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
(๑๑) ทะเบียนประวัติ และบัตรประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี   

และสมาชิกสภาเทศบาล  รวมทัง้งานบัตรประจ าตัว 
(๑๒) การลาประเภทต่างๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี   และ

สมาชิกสภาเทศบาล 
(๑๓) สารบรรณกลางของเทศบาล 
(๑๔) สารบรรณของส านักปลัดเทศบาล  และของเทศบาลต าบลนาค า 
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(๑๕) รับ-ส่งเอกสารทัง้ภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
(๑๖) พัฒนาระบบการสารสนเทศ 
(๑๗) เกบ็รักษาหนังสือราชการ 
(๑๘) ควบคุมการลงทะเบียนค าสัง่และประกาศของเทศบาล 
(๑๙) การท าลายหนังสือราชการ 
(๒๐) งานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าท่ี  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) การบรหิารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง 
(๒) การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
(๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
(๔) ทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง 
(๕) การปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคล 
(๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปพีนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๗) ขออนุมัติปรับปรงุต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(๘) พัฒนาบุคลากร 
(๙) เลือ่นข้ันเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหนจ็ความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
(๑๐) ประกันสังคมลูกจ้างเทศบาล 
(๑๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้ง 
(๑๒) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๑.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม

สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดใหม้ีและ
สนับสนุนกจิกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ิน  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรอื
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดกิารสังคมและปฏิบัตงิานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

การจัดระเบียบชุมชน  สถิติ  ข้อมูล  วิจัย และการพัฒนา 
- จัดต้ังชุมชนย่อยเพื่อพฒันา  
-  เลือกตั้ง หรอืสรรหาคณะกรรมการชุมชน 
-  การแต่งตั้ง และการหมดสมาชิกภาพกรรมการชุมชน 
-  แผนที่ชุมชน 
-  สถิติข้อมูลชุมชน 
-  วิจัย  / พัฒนา 
การส่งเสรมิ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ศูนย์ฝึกอาชีพ 
- ส่งเสริมอาชีพอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การตลาด 
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- การจัดท าบญัชี / การออม 
- พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- อบรมสมัมนา 
- ทัศนาศึกษาดูงานชุมชน 
- ประสานองค์กรเพื่อพฒันา 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ่
- เสียงตามสายชุมชน 
- ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ และห้องสมุดชุมชน 
๑.๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  วิจัย

เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรบัปรุง  บ ารงุพันธ์ุ การขยายพันธ์ุต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุง
วิธีการปราบศัตรูพืช ให้ค าแนะน า อบรมและสง่เสรมิวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแกเ่จ้าหน้าที่เกษตร
และประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์วิจัยพันธ์ุพืช วัตถุมีพิษ ปุ๋ยเคมีตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-

๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ เป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานรับเรื่องราวรอ้งทกุข์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และงานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดล้อม 

๑.๒.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยมีหน้าทีเ่กี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  การควบคุม 
ก ากับดูแล  และอ านวยการการด าเนินงานของงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมลูเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
(๒) การประสานแผน  ประมวลแผน  จัดท าแผน พฒันาเทศบาล 
(๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน   
(๔) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมลูเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
(๕) การประสานข้อมลู ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๖) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๑.๒.๒ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) การด าเนินคดี  ฟ้องร้องเกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 
(๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานของเทศบาล 
(๓) การตราเทศบัญญัตทิี่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
(๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
(๕) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
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(๑) การควบคุมและบงัคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๒) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
(๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
(๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งทีอ่าจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
(๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
(๖) การส่งเสริมการจัดให้มรีะบบความปลอดภัยในสถานที่ 
(๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
(๘) การตรวจสอบและรบัรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
(๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่าชการ 
(๑๐) การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา

และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
(๑๒) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๓) การฝึกซอ้มและด าเนินการตามแผน 
(๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยสุื่อสาร 
(๑๕) การวิเคราะห์และพจิารณา ท าความเห็น สรปุ รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้าน

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงบัอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
(๑๖) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๑.๒.๔ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกจิการต่างๆ       

ในเขตเทศบาล 
(๒) การควบคุมการประกอบกจิการที่อาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
(๓) การควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมผีลหรืออาจจะมีผลต่อ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔) อาชีวอนามัยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
(๕) สสุานและฌาปนสถาน 
(๖) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(๗) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
(๘) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๒. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-
๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การ
รับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ 
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ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๒.๑.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 

(๑) งานโต้ตอบหนังสือราชการของกองคลัง 

(๒) งานลงรบั–ส่งหนงัสือราชการของกองคลัง 

(๓) งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ 

(๔) งานควบคุมดูแลการเงินและบัญชีของกองคลัง 

(๕) งานจัดซื้อ - จัดจ้างพสัดุของกองคลงั 

(๖) งานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๒  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 

(๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 

(๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลกัฐานใบส าคัญคู่จ่าย 

(๔) การจัดท าบญัชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

(๕) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ  

(๖) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) การซือ้และการจ้าง 
(๒) การซอ่มและบ ารุงรักษา 
(๓) การจัดท าทะเบียนพัสด ุ
(๔) การตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุและเกบ็รกัษาพัสด ุ
(๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
(๖) การจัดท าบญัชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
(๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
(๘) การตรวจสอบพสัดุประจ าป ี
(๙) การหาข้อเทจ็จริงกรณีพสัดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
(๑๐) การจ าหน่ายพสัดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
(๑๑) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๒.๓ งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
๒.๓.๑  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 

(๑) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 

และจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล 
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(๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปญัหาอปุสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
(๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
(๔) การพจิารณาปรบัปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อื่น 
(๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการช าระภาษีอากร 
(๖) การจัดท าหนงัสอืแจ้งให้ผูท้ี่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบลว่งหน้า 
(๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรพัย์สิน หรือ ค าร้อง

ภายในก าหนด และรายช่ือผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในก าหนดของแต่ละป ี
(๘) การจัดท าหนงัสอืแจ้งเตือนแกผู่้เสียภาษี กรณีไม่มาย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ินภายใน

ก าหนด 
(๙) การจัดท าหนงัสอืแจ้งเตือนแกผู่้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

ภายในก าหนด 
(๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแกผู่้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถ่ิน (ไม่ยื่น

แบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอใหผู้้บงัคับบญัชาสั่งการ 
(๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 
(๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ 
(๑๓) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๒.๓.๒  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ด้  มหีน้าที่เกีย่วกับ 

(๑)  จัดหาประโยชน์ในทรัพยส์ินของเทศบาลทั้งหมด 

(๒)  จัดหาประโยชน์ในทรัพยส์ินของกรมธนารกัษ์ ที่เทศบาลเช่าแล้วน ามาจัดประโยชน์ โดยให้ 

ประชาชนทั่วไปเช่าช่วง 

(๓)  เก็บเงินค่าเช่าพื้นทีท่ี่จัดประโยชน์ทั้งหมด 

(๔)  จัดท าสญัญาเช่าทุกพื้นทีท่ี่จัดประโยชน์ 

(๕)  จัดท าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านักงานทีด่ินจังหวัดขอนแก่นกรณีที่ต้องจด

ทะเบียนตามกฎหมาย 

(๖)  โต้ตอบหนงัสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์ 

(๗)  เร่งรัดการช าระค่าเช่ากรณีที่มีการค้างช าระ 

(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชาสัง่การหรือได้รบัมอบหมาย 

๒.๓.๓ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) การคัดลอกข้อมลูที่ดิน 

(๒) การปรบัข้อมลูแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๓) การปรบัข้อมลูแผนที่ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
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(๔) การตรวจสอบข้อมลูภาคสนาม 

(๕) การตรวจสอบรหสัประจ าแปลงที่ดิน 

(๖) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมลู 

(๗) การจัดเกบ็และบ ารงุรกัษาแผนที ่

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

(๙) การส ารวจและตรวจสอบข้อมลูภาคสนาม 

(๑๐) การตรวจสอบรหสัประจ าแปลงที่ดิน รหัสช่ือเจ้าของทรัพย์สินและรหสัช่ือผู้ช าระภาษี 

(ผ.ท.๔ และ ๕) 

(๑๑) การจัดเกบ็และดูแลรกัษาทะเบียนทรัพยส์ินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 

(๑๒) การจัดท ารายงานประจ าเดือน 

(๑๓) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๒.๓.๔ งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรเ์กี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

(๒) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(๓) งานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๓. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การ
จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซอ่มบ ารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

๓.๑ งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) การกอ่สร้างถนน สะพาน ทางเท้า เข่ือน และสิง่ติดตั้งอืน่ๆ 
(๒) การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(๓) การซอ่มบ ารุงถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า 
(๔) การควบคุมพสัดุ งานด้านโยธา 
(๕) การประมาณราคาเกี่ยวกบัการบ ารงุรกัษาทางและสะพาน 
(๖) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๓.๒ งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
(๒) การวางโครงก 
(๓) การให้ค าปรกึษาแนะน าและบริการเกี่ยวกบังานทางด้านวิศวกรรม 
(๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
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(๕) การส ารวจหาข้อมลูรายละเอียดเพือ่ค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(๖) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
(๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(๙) การบรหิารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
(๑๐) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๓.๓ งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) การจัดท าผงัเมืองรวม 
(๒) การจัดท าผงัเมืองเฉพาะ 
(๓) การส ารวจรวบรวมข้อมลูด้านผังเมือง ให้ค าปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
(๔) การเวนคืนและจัดกรรมสทิธ์ิที่ดิน 
(๕) แผนที่ภาษี 
(๖) การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน ์
(๗) การตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง 
(๘) การควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
(๙) การวิเคราะห์วิจัยผังเมือง 
(๑๐) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๔. กองการศึกษา  มีผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒- 
๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 

๔.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกบั 
(๑) งานส ารวจความต้องการและปญัหาทางการศึกษา 
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์และ

ประสานงานด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบังานกีฬาประจ าปทีุกประเภท 
(๖) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
(๗) การพฒันาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(๘) การฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ินทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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(๑๐) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน 
(๑๑) การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสงัคม 
(๑๒) การสง่เสรมิความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ 
(๑๓) การสง่เสรมิความร่วมมอืและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรอื

หน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ 
(๑๔) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการด าเนินงานด้าน

วัฒนธรรม 
(๑๕) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
(๑๖) การสนับสนุนและสง่เสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
(๑๗) การด าเนินการในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๔.๒ งานศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า 
(๑) การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรให้แกบุ่คคล  ครอบครัว หน่วยงาน

สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล  ให้ได้รับการพฒันาและสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม 

(๓) จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความส าคัญทัง้ในด้านความรู ้
คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษา 

(๔) จัดกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และธรรมชาติของวัยของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผูเ้รียนส าคัญที่สุด 

(๕) จัดใหม้ีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พฒันาเดก็เลก็  ผู้ปกครองครอบครัวสถาน
ประกอบการ  องค์กรหรอืสถาบันอื่นในท้องถ่ิน  เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครผููส้อนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดสื่อการเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยผู้เรียนผูส้อนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

(๗) จัดใหม้ีการวิจัยและพฒันาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
(๘) สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชน  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนช่วยบรจิาคทรพัย์สินและ

ทรัพยากรอื่น รวมทั้งรบัภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รบั

มอบหมาย 
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๖. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-

๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 
งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล 

********************* 
ด้วยเทศบาลต าบลนาค า ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล และพนกังานจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  
บัดน้ี คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครัง้ที่  ๙/

๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า ก าหนดต าแหนง่พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และพนกังานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลงัพนกังานเทศบาล ๓ ป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๖ ซึ่งแจง้ให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนงัสอือ าเภออบุลรัตน์ ที่ ขก ๐๐๒๓.31/2765 ลงวันที่ 30 กันยายน 
๒๕63๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และข้อ ๑๙ แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเตมิ เทศบาลต าบล
นาค า จึงประกาศก าหนดต าแหนง่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนกังานจ้างเทศบาล ดังต่อไปนี ้

ที่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ 

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

๒ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

๓ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 ส านักปลัดเทศบาล      
๔ หน.ส านักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

 ฝ่ายอ านวยการ      
๕ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

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

 งานการเจ้าหน้าที่      
๘ นักทรัพยากรบุคคล ๐๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  
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๙  เจ้าพนักงานธุรการ 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  

 งานส่งเสริมการเกษตร      
 ฝ่ายปกครอง      

๑๑ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

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

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

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

 กองคลัง      
๑๖ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

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

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

 กองช่าง      
๒๐ ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

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

 งานผังเมือง      
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กองการศึกษา 
๒๓ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
๐๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ต้น ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

 งานศึกษาปฐมวัย      
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาค า      

๒๕ ครู ๐5-๒-08-2202-540 คศ.๒ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 
๒๖ ครู ๐5-๒-08-2202-541 คศ.๑ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 
๒๗ ครู ๐5-๒-08-2202-542 คศ.๑ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ อุดหนุน 
๒๘ ผู้ดูแลเด็ก ๐๘-ภ-๐๐๑ ทักษะ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  
๒๙ ผู้ดูแลเด็ก ๐๘-ภ-๐๐๒ ทักษะ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๓  

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

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า 
ที่ 461 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีของเทศบาลต าบลนาค า 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๖ 

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้ง
ที่ ๙ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า ก าหนดต าแหนง่พนักงานเทศบาล 
พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลังพนกังานเทศบาล ๓ ป ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ และเทศบาลต าบลนาค า ได้ประประกาศก าหนดต าแหน่งดงักล่าว ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกบัมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และข้อ ๑๙ แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเตมิ เทศบาลต าบล
นาค า จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลนาค า ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามบัญชีแนบท้ายค าสัง่นี ้

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลนาค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า ท่ี  461/2563  ลงวันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 

  

ชื่อ-สกุล คุณวฒุิการศึกษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหต ุ
  

 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

1 นายนรินทร ์ บุญที 
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

ท้องถิ่น) 
    (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
  

(41,930 x 
12) 

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

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

        
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
    (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
  

(32,450 x 
12) 

(3,500 x 12)     

3 นายธวัชชัย  บึงมุม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครองท้องถิ่น) 
05-2-00-1101-003 

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

        
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
    (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
  

(30,790 x 
12) 

(3,500 x 12)     

  ส านักปลดัเทศบาล         ส านักปลดัเทศบาล             

4 นางสาวกรรณิกา  ศริิอุดม รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 05-2-01-2101-001 
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ต้น 05-2-01-2101-001 
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ต้น 402,720 42,000 - 444,720 

        
(นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป) 

  
(33,560 x 

12) 
(3,500 x 12)     
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ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 

5     05-2-01-2101-002 
หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

ต้น 05-2-01-2101-002 
หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

ต้น 393,600 18,000 - (ว่างเดิม) 

        
(นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป) 

  
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

  งานบริหารทั่วไป         งานบริหารทั่วไป             

6 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
05-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป - 05-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป - 282,600 - - 282,600 

                  
(23,550 x 

12) 
      

7 นายปณุชิต  ชัยนิคม รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 05-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ - 05-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ - 285,840 - - 285,840 

                  
(23,820 x 

12) 
      

  งานการเจ้าหน้าที ่         งานการเจ้าหน้าที ่             

8 
นางสาวจุฑารัตน ์ 
แสนนามวงษ ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การปกครองท้องถิ่น) 

05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล - 05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล - 356,160 - - 356,160 

                  
(29,680 x 

12) 
      

9 
นางสาวกัญจน์กมล  
จ่ันเพ็ชร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี
บริหาร) 

05-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ - 05-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ - 146,640 - 12,780 159,420 

                  
(12,220 x 

12) 
  (1,065 x 12)   
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งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน 

10 นายกัมพล ชาพรหมมา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

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

                  
(17,290 x 

12) 
      

 
งานส่งเสริม
การเกษตร     

งานส่งเสริม
การเกษตร       

 
ฝ่ายปกครอง 

    
ฝ่ายปกครอง 

      

11     05-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 05-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 393,600 18,000 - (ว่างเดิม) 

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

 
งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน     
งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน       

12 นางอภิญญา  ฤทธิยา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครองท้องถิ่น) 
05-2-01-3103-001 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- 05-2-01-3103-001 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
- 342,720 - - 342,720 

                  
(28,560 x 

12) 
      

 
งานรบัเรื่องราว 

ร้องทกุข ์     
งานรบัเรื่องราว 

ร้องทกุข ์       

13 นายบัณฑิต  โพธ์ิพยัคฆ ์ นิติศาสตรบัณฑิต (นิตศิาสตร)์ 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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งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

14 
จ่าเอกทรงศักดิ์  
หลานวงษ์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

05-2-01-4805-001 
เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- 05-2-01-4805-001 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- 352,080 - 10,200 362,280 

                  
(29,340 x 

12) 
  (850 x 12)   

 
งานสุขาภบิาล

อนามยัสิ่งแวดล้อม     
งานสุขาภบิาล

อนามยัสิ่งแวดล้อม       

15     05-2-01-4604-001 
เจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล 

- 05-2-01-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล - 297,900 - - (ว่างเดิม) 

                  
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

    297,900 

 
กองคลัง 

    
กองคลัง 

      

16     05-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 05-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 393,600 42,000 - (ว่างเดิม) 

        
(นักบริหารงาน 

การคลัง) 
    

(นักบริหารงาน 
การคลัง) 

  
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

(3,500 x 12)   435,600 

 
งานการเงินและบญัช ี

    
งานการเงนิและบญัช ี

      

17 
นางสาวอริยา 
มะลัยกอง 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) 

05-2-04-3201-001 
นักวิชาการเงิน 

และบัญชี 
- 05-2-04-3201-001 

นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

- 369,480 - - 369,480 

                  
(30,790 x 

12) 
      

 
งานพัสดแุละ

ทรัพย์สนิ     
งานพัสดแุละ

ทรัพย์สนิ       

18     05-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ - 05-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ - 297,900 - - (ว่างเดิม) 

                  
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

    297,900 
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งานพัฒนารายได ้

    
งานพัฒนารายได ้

      

19 นางพิมใจ  วัฒโน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ) 
05-2-04-3203-001 

นักวิชาการ 
จัดเก็บรายได้ 

- 05-2-04-3203-001 
นักวิชาการ 

จัดเก็บรายได้ 
- 356,160 - - 356,160 

                  
(29,680 x 

12) 
      

 
กองช่าง 

    
กองช่าง 

      

20 นายสมมาตย์  วงศ์สีดา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดงานก่อสร้าง) 

05-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 05-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 323,760 42,000 - 365,760 

        (นักบริหารงานช่าง)     (นักบริหารงานช่าง)   
(26,980 x 

12) 
(3,500 x 12)     

 
งานสาธารณปูโภค 

    
งานสาธารณปูโภค 

      
21     05-2-05-4701-002 นายช่างโยธา - 05-2-05-4701-002 นายช่างโยธา - 297,900 - - (ว่างเดิม) 

                  
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

    297,900 

 
งานวศิวกรรม 

    
งานวศิวกรรม 

      

22 
นายภานุวัฒน ์
ทองโคตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมก่อสร้าง) 

05-2-05-4701-001 นายช่างโยธา - 05-2-05-4701-001 นายช่างโยธา - 280,440 - - 280,440 

                  
(23,370 x 

12) 
      

 
งานผังเมือง 

    
งานผังเมือง 

      

   -          -             
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กองการศึกษา กองการศึกษา 

23 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  
ไพรทอง 

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

05-2-08-2107-001 
ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

ต้น 05-2-08-2107-001 
ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

ต้น 323,760 42,000 - 365,760 

        
(นักบริหารงาน

การศึกษา) 
    

(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

  
(26,980 x 

12) 
(3,500 x 12)     

 
งานส่งเสริมประเพณ ี

ศิลป วัฒนธรรม     
งานส่งเสริมประเพณ ี

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

ปฐมวยั     
งานการศึกษา

ปฐมวยั       

 
ศพด.ทต.นาค า 

    
ศพด.ทต.นาค า 

      

25 นางทองค า  ค าอินทร ์
ครุศาสตรบัณฑิต 

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

26 
นางเพ็งมา 
เจริญโสภารัตน์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

05-2-08-2202-541 คร ู - 05-2-08-2202-541 คร ู - - - -   

27 นางสาวอรด ี ท้าวหา 
ครุศาสตรบัณฑิต 

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

 
พนักงานจ้าง 

    
พนักงานจ้าง 

      

28 
นางสาวอัญชล ี
สุริฉาย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

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

                  
(10,180 x 

12) 
  (2,000 x 12)   
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29 นางสาวเพชรินทร ์ 
จิตเอ้ือ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

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

                  
(10,180 x 

12) 
  (2,000 x 12)   

 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน     
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน       

 
งานตรวจสอบ

ภายใน     
งานตรวจสอบ

ภายใน       

30 นายปิยะโชต ิ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) 
      

 

 

 

 

 


