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๑. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลส าโรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 14 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 โดยมีพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นผู้น านโยบาย แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  
  เทศบาลต าบลส าโรง ได้ให้ความส าคัญกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่ง
ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของก าลังคน กระบวนงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงานตามพันธกิจของแต่ละส่วนราชการ 
ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เพ่ือมาวางแผนอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพงานขององค์กร ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ก าหนดให้ การก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้เทศบาล
จัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) โดยจะต้องค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากคุณภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่  มท 0809.2/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน 25๖๓ เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ฉบับเดิม
จะครบก าหนด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือดังกล่าว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 
            1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2557  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
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พนักงานจ้างส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางบริหารงาน
บุคคลของลูกจ้าง  ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความคล่องตัว  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  น ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พร้อมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  15 กรกฎาคม  2557 
  1.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๑.๔ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
   1.๕หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔  โดยเห็นชอบประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ 
– ๒๕๖๖) ของเทศบาล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ที่หลักเกณฑ์ก าหนด และให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๑.๖หนังสืออ าเภอส าโรง ที่ อบ ๐๐๒๓.๒๙/๙๒๑  ลงวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้ง
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
   ๑.๗มติคณะกรรมกาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  1.๘จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลส าโรงจึงได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ขึ้น 
ความจ าเป็นในการท าแผนอัตราก าลัง 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่งต้อง 
ด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการและแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า  ๓  ปี 

๒. ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ  
PPB: Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ 
แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (Integration) (แผนงาน + แผนเงิน + แผนก าลังคน) 

๓. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือป้องกันปัญหา
หน้าที่ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน 
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   ๔. เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อมๆ กัน ทั้งหน้าที่ของ
หน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง และการปรับต าแหน่ง 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีสามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
   2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลต าบลส าโรง 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรงสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี 

2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรง ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรง มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลส าโรง 

 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลส าโรง  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบล
ส าโรงเป็นประธาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เป็นเลขานุการ  เห็นสมควรให้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๔ – 256๖
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยให้มีกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าโรงตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี แผนพัฒนา
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อ าเภอส าโรง แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
ส าโรง 
 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าโรง ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔ ) พ.ศ.25๖2 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาของเทศบาล
ต าบลส าโรง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.1.1 กฎหมายจัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และสภาพปัญหาในพื้นที่  
 ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล บทที่ ๑ เทศบาลต าบล มาตรา ๔๙ (ยกเลิก) มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต เทศบาล ดังต่อไปนี้  
   (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
   (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
   (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
   (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
   (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
   (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
 มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ใน  เขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้  
   (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
   (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
   (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
   (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
   (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
   (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
   (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
   (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   (๙) เทศพาณิชย์ 
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  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 (๕) การสาธารณูปการ 
 (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
 (1๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
 (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (1๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 (๑9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
 (๒๔ ) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๒๕) การผังเมือง 
 (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (๒8) การควบคุมอาคาร 
 (๒9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 (๓๑ ) กิ จการ อ่ืน ใดที่ เป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่ น ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมาย : “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 วัตถุประสงค์ : 
 (๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 (๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

 (๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 (๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 (๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 (๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับ           อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เป้าหมาย : 
 (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 (๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
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 (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

 (๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 

 (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
 (๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ          

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 (๗) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 (๘) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 (๙) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 (๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน)  
 (๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข             
ของประเทศ  
 (๓) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 (๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 (๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 (๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 (๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 (๑๐) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน 
 (๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ

ยุติธรรม 
  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) 

 (๑) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

 (๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
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 (๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
 (๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
 (๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
 (๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
 (๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 
 (๙) การแก้ไขปญัหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 (๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
 (๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 (๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตร 

สู่สากล 
 วัตถุประสงค์ : 
 (๑) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย 

รองรับการขยายตัวจากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ 
 (๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา

การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการ

ลงทุนในภูมิภาค  
 (๔) พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับ

คุณภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 (๕) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรม

สมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม 
 (6) ความมั่นคงในทุกมิต ิทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ  
 (7) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย : 
 (๑) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๒) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น             

มีคุณภาพชีวิตที่ด ีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 (๓) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 

 (๔) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการ
ลงทุน, วัฒนธรรม ฯลฯ) 

 (๕) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 
 (๖) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
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 (๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
 (๘) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
 (๙) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๑๐) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 (๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 แผนพัฒนาอ าเภอส าโรง (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรมีศักยภาพ 
 พันธกิจ : 
          (๑) ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 
 (๒) พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าเกษตร 
 (๓) บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 (๔) ส่งเสริมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน  
  (๕) ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญหาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 (๓) การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 
 (๔) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นพ้ืนที่ปลอดยาเสพ

ติดอย่างยั่งยืน 
 (๕) ประชาชนเกิดความพึงพอใจและศรัทธาในบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรและการแปรรูปสนค้าทางการเกษตร 
 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 
        3.2.1ส านักปลัดเทศบาล 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
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ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  ๑.งานบริหารงานทั่วไป 
      -งานสารบรรณ  
      -งานเลขานุการผู้บริหาร 
      -งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
      -งานอ านวยการ 
      -งานเลือกตั้ง 
      -งานตรวจสอบภายใน 
  ๒.งานการเจ้าหน้าที่ 
      -งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย 
      -งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
      -งานวินัยพนักงานเทศบาล 
      -งานสิทธิและสวัสดิการ 
  ๓.งานนโยบายและแผน 
      -งานนโยบายและแผน 
      -งานวิชาการ 
      -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
      -งานงบประมาณ 
  ๔.งานนิติการ 
      -งานกฎหมายและนิติกรรม 
     -งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งานเทศบัญญัต ิ
  ๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานป้องกัน 
      -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
      -งานกู้ภัย 
      -งานสนับสนุนและรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
  ๖.งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
      -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
  ๗.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
      -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
      -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและคนพิการและด้อยโอกาส 
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  ๘.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -งานบริหารสาธารณสุข 
      -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -งานควบคุมโรค 
      -งานรักษาความสะอาด 
  ๙.งานกิจการสภา 
      -งานประชุมสภาเทศบาล 
      -งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
      -งานอ านวยการ และประสานราชการ 
      -งานชุมชนสัมพันธ์ 
 

   3.2.2 กองคลัง 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วน
ราชการภายใน 
  ๑.งานการเงินและบัญชี 
      -งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
      -งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
      -งานจัดท าเช็คและเอกสารการจ่ายเงิน 

-งานเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
- งานจัดท าบัญชีและเบียนเกีย่วข้องทุกประการ 
-งานจัดท ารายงานประจ าวันประจ าเดือน ประจ าปี 

  ๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -งานวางแผนและการจัดเก็บรายได ้
      -งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการก าหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือน
และทีดิน ภาษีบ ารุงท้องที ่
      -งานพัฒนารายได ้
   -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
   -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  ๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 
      -งานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และข้ันตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ 
      -งานจัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุ 

-งานจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
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 3.2.3 กองช่าง 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม              
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  ๑.งานธุรการ 
        - งานสารบรรณของกองช่าง 
      - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
      - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
      - งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
        - งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 

๒.งานก่อสร้าง 
      -งานก่อสร้างและงานบูรณะถนน 
      -งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
      -งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
  ๓.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
      -งานวิศวกรรม 
      -งานประเมินราคา 
      -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -งานออกแบบ 
   -งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์
  ๔.งานผังเมือง 
      -งานวางระบบผังเมือง 
      -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  ๕.งานประสานสาธารณูปโภค 
      -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
     -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
      -งานระบายน้ า 
 ๓.๒.๔ กองการศึกษา 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานแผนงานและวิชาการ  งาน
นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร          
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานระบบสารสนเทศ งานวิจัย
และประเมินผลการศึกษา งานการศึกษานอกระบบ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายชุมชน งานประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบ งาน พิพิธภัณฑ์         
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และเครือข่ายทางการศึกษา งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                 
โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  ๑.งานธุรการ 
        - งานสารบรรณของกองช่าง 
      - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
      - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
      - งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
        - งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
  ๒.งานบริหารการศึกษา 
      -งานบริหารการจัดการด้านการศึกษา 
       -งานแผนงานและวิชาการ 
       -งานการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
      -งานกิจกรรมพัฒนาศึกษาเด็กและเยาวชน 
      -งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -งานกีฬาและสันทนาการ 
      -งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

 ๓.๒.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้องงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    
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3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  
 เทศบาลต าบลส าโรงมีการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงได้ก าหนดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงแนวทางการจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสมและการจัดประเภทของ
บุคลากรตามลักษณะงาน ดังนี้ 
 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม เทศบาลต าบลส าโรงพิจารณาจากต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับ
ระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการก าหนดต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท ซึ่งน างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
คือ 4๕,000,000.-บาท มาค านวณโดยประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เพ่ือเป็นฐานการค านวณส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ฐานการ
ค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 คือ 47,250,000.-บาท ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 คือ 49,612,500.-บาท และฐานการค านวณ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 คือ ๕2,093,125.-บาท 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 1 1 663,000 168,000 ๑๖,๔๔๐ ๑๘,๑๒๐ ๑9,440 847,440 865,560 885,000 

2 รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิน่) 

ต้น 1 1 398,160 42,000 13,320 13,080 13,440 453,480 466,560 480,000 

รวม 2 2 1061,160 210,000 29,760 31,200 32,880 1,300,920 1,332,120 1,365,000 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 195,138 199,818 204,750 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 1,495,058 1,531,938 1,569,750 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 3.16 3.24 3.32 

  จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “บริหารท้องถิ่น” ระดับชั้นงานระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา และระดับต้น จ านวน 1 อัตรา คิดเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายก าลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 3.16  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 3.24 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 3.32 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “บริหารท้องถิ่น” 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 1 1 458,160 42,000 13,080 13,080 13,200 513,240 526,320 539,520 

2 ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 1 1 444,720 42,000 13,440 13,080 13,080 500,160 513,240 526,320 

3 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 393,600 42,000 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 
4 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
ต้น 1 1 359,520 42,000 12,240 12,960 13,560 413,760 426,720 440,280 

รวม 4 4 1,656,000 168,000 52,740 53,160 53,460 1,776,380 1,876,340 1,982,580 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 266,457 281,451 297,387 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 2,042,837 2,157,791 2,279,967 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 5.00 4.56 4.82 

 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “อ านวยการท้องถิ่น” ระดับชั้นงานระดับต้น จ านวน 4 อัตรา คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 5.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ ๔.๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ ๔.๘๒ 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “อ านวยการท้องถิ่น” 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 382,560 0 13,440 13,320 13,320 396,000 409,320 422,640 
๒. นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 1 1 329,760 0 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,600 
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 258,000 0 8,760 9,000 8,760 266,460 275,460 284,220 
๔. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 1 1 323,760 0 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 
๕. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 266,760 0 9,000 8,760 9,240 275,760 284,520 293,760 
๖. นักวิชาการเงินและบัญช ี ปก./ชก. 1 1 362,640 0 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 
๗. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 1 207,480 0 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 
๘. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 239,280 0 9,600 9,960 10,440 210,840 218,400 226,080 
๙. นิติกร ปก./ชก. 1 - 355,320 0 12,000 12,000 12,000 367,320 397,320 391,320 

๑๐. วิศวกรโยธา ปก./ชก. 1 - 355,320 0 12,000 12,000 12,000 367,320 397,320 391,320 
11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 - 355,320 0 12,000 12,000 12,000 367,320 397,320 391,320 

รวม 11 8 3๔๓,๒๐0 0 122,880 124,440 113,400 3,888,360 4,094,400 4,157,040 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 583,254 614,160 623,556 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 4,471,614 4,708,560 4,780,596 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 9.51 10.01 10.17 

 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “วิชาการ” ระดับชั้นงานระดับปฏิบัติการและช านาญการ จ านวน 11 อัตรา คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย
ก าลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 9.51 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 10.01 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 10.17 
 
 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “วิชาการ” 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 291,240 0 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 284,520 
2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ปง./ชง. 1 1 244,320 0 9,360 9,960 10,200 244,320 254,280 264,480 

3 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 - 297,900 0 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 
๔ นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 244,320 0 9,960 10,200 10,560 254,280 264,480 275,040 

รวม 5 3 1,077,780 0 40,080 41,040 41,400 1,108,500 1,149,540 1,151,100 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 166,275 172,431 172,665 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 1,274,775 1,322,011 1,323,765 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 2.71 2.81 2.81 

 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “ทั่วไป” ระดับชั้นงานระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส จ านวน ๔ อัตรา คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย
ก าลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2.71  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ  2.81 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 2.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “ทั่วไป” 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร - 1 1 242,400 0 9,720 10,200 10,560 252,120 262,320 272,880 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข - 1 1 231,360 0 9,360 9,720 10,080 240,720 250,440 260,520 
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 218,280 0 8,760 9,120 9,480 227,040 236,160 245,640 
4. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 1 1 204,600 0 8,280 8,520 8,880 212,880 221,400 230,280 
5. ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป - 1 1 180,000 0 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 
6. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 1 1 239,280 0 9,600 9,960 10,440 248,880 258,840 269,280 
7. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม - 1 1 180,000 0 7,200 7,560 7,800 187,000 194,760 202,560 
8. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - 1 - 180,000 0 7,200 7,560 7,800 187,000 194,760 202,560 
9. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 1 1 256,680 0 10,320 10,680 11,160 142,200 152,880 164,040 

10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สป.) - 1 1 175,200 0 7,080 7,320 7,680 182,280 189,600 197,280 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กช.) - 1 1 147,160 0 5,880 6,120 6,360 152,040 158,160 164,520 
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กศ.) - 1 1 143,880 0 5,760 6,000 6,240 149,640 155,640 161,880 
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 156,480 0 6,360 6,600 6,840 162,840 169,440 176,280 
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 1 1 173,400 0 6,960 7,320 7,560 180,360 187,680 195,240 
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 1 - 138,000 0 5,400 5,520 5,760 143,400 148,920 154,680 
16. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 2 2 379,200 0 15,630 15,840 16,560 394,560 410,400 426,960 

 
 
 
 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “พนักงานจ้างตามภารกิจ” 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

17. ผู้ ช่ วย เจ้ าพนั กงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- 3 3 427,560 0 17,280 18,000 18,720 444,840 462,840 481,560 

18. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ - 1 1 142,200 0 5,760 6,000 6,240 147,960 165,120 197,280 
19. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 1 1 144,000 0 5,760 6,000 6,240 149,960 153,960 160,200 
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - 1 1 150,960 0 6,120 6,360 6,600 157,080 163,440 170,040 
22. พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) - 1 1 152,640 0 6,120 6,360 6,720 158,760 165,120 171,840 
23. พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) - 1 1 123,480 0 5,040 5,160 5,400 128,520 133,680 139,080 
24. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 1 1 130,320 0 5,280 5,520 5,760 135,600 141,120 146,880 
25. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 1 1 132,360 0 5,400 5,520 5,760 137,760 143,280 149,040 

รวม 27 2๕ 4,615,480 0 180,030 206,520 206,340 4,675,560 4,881,000 4,902,360 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 701,334 7,321,150 735,354 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 5,376,894 5,613,250 5,637,714 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 11.37 11.87 11.93 

 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “พนักงานจ้างตามภารกิจ” จ านวน 17 อัตรา คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 
11.37 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 11.87  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 11.93 
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ล าดับ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนทีม่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. พนักงานขับรถยนต์ - 2 1 108,000 0 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
2. พนักงานขับรถขยะ - 1 1 216,000 0 0 0 0 216,000 216,000 216,000 
3. คนงานทั่วไป - 4 3 324,000 0 0 0 0 324,000 324,000 324,000 
4. คนงานประจ ารถขยะ - 3 2 ๓๒๔,000 0 0 0 0 ๓๒๔,000 ๓๒๔,000 ๓๒๔,000 
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 108,000 0 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
6. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา - 1 - 108,000 0 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

รวม 1๒ 8 864,000 0 0 0 0 1,188,000 1,188,000 1,188,000 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15% 178,200 178,200 178,200 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 1,366,200 1,366,200 1,366,200 
คิดเป็นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 2.90 2.90 2.90 

 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “พนักงานจ้างทั่วไป” จ านวน 11 อัตรา  คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 2.90 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 2.90 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 2.90 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในประเภท “พนักงานจ้างท่ัวไป” 
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 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม เทศบาลต าบลส าโรงพิจารณาจากต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการก าหนดต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท ซึ่งน างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
256๔ คือ ๔๗,000,000 บาท มาค านวณโดยประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เพ่ือเป็นฐานการค านวณส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 คือ 47,000,000.-บาท ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 คือ 49,350,000.-บาท 
และฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 คือ ๕1,817,500.-บาท ประกอบด้วย 
 1. ส านักปลัดเทศบาล  

มีอัตราก าลัง  จ านวน     11    ต าแหน่ง  11  อัตรา   ว่าง   1   อัตรา ดังนี้  
1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง)      จ านวน  ๑  อัตรา 
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน  ๑  อัตรา 
4.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๘.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
9.นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
10.เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
๑1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง    จ านวน   ๑๔   ต าแหน่ง   20  อัตรา  ว่าง  ๓  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  ๓  อัตรา 
๑๐.พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)    จ านวน  ๑  อัตรา 
๑๑.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๒  อัตรา 
๑๒.คนประจ ารถขยะ      จ านวน  3  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๓.พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  2  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๔.พนักงานขับรถขยะ      จ านวน  ๑  อัตรา 
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๒.กองคลัง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง  ๔ อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
๔.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 

พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง   จ านวน    ๔   ต าแหน่ง    ๔ อัตรา   ว่าง   -   อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 

๓.กองช่าง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๓    ต าแหน่ง     3    อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
๓.นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้าง   มีอัตราก าลัง   จ านวน  ๖  ต าแหน่ง   ๖  อัตรา ว่าง    ๑   อัตรา  ดังนี้ 
๑.พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ)     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ      จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๓.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๖.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา     จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง)  
4.กองการศึกษา 

มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง    ๖ อัตรา   ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.ครู (คศ.๒)       จ านวน  ๒  อัตรา 
๔.ครู (ค.ศ.๑)       จ านวน  ๒  อัตรา 
พนักงานจ้าง มีอัตราก าลัง จ านวน   ๗   ต าแหน่ง  ๙   อัตรา  ว่าง   ๑  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก      จ านวน  ๒  อัตรา 
๕.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)      จ านวน  ๒  อัตรา 
๖.ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 
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๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๑    ต าแหน่ง    ๑ อัตรา   ว่าง    ๑  อัตรา   ดังนี้  
๑.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงาน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยในหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิด จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการ แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่งไปใช้บุคลากรประเภทอ่ืน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่ เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  การจัดสรรจ านวนกรอบอัตราก าลังคนที่สอดคล้องกับภาระงานของส่วนราชการต่าง ๆ เทศบาล
ต าบลส าโรงได้ก าหนดประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงาน ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในการก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงาน ได้มุ่งเน้นการใช้
อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดกรอบให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและลักษณะงานของส่วนราชการ ดังนี้ 
     -ข้าราชการ : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการ
ท างาน 
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ : ปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มี
ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนตามความจ าเป็นของภารกิจ มีการจ้างงานในระบบสัญญาจ้างและต่อ
สัญญาจ้างได้ 
   -พนักงานจ้างทั่วไป : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการ แผนงาน หรือภารกิจในระยะสั้น 

  เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจ้างงานในเทศบาลต าบลส าโรง พบว่า มีลักษณะงาน ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การเลื่อนเงินเดือน  คุณสมบัติบางประการ  กรอบอัตราก าลัง การสรรหาและเลือกสรร 
วันเวลาท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัย และการสิ้นสุดสัญญาจ้างของบุคลากร แตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทของบุคลากร ดังนั้น ในการเลือกรูปแบบการจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงานที่
เหมาะสม จึงได้ใช้เกณฑแ์ละเงื่อนไขการก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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ข้อ 
เกณฑ์การก าหนด 

ประเภทบุคลากรภาครัฐ 
กรณีใช่ 

ให้ก าหนดเป็น 
กรณีไม่ใช่ 

ให้ก าหนดเป็น 
1 เป็นภารกิจหลักหรือหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลักขององค์กร 
1. ข้าราชการ 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 

2 มีผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และ 
นโยบายขององค์กรในระยะยาว 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานจา้งตามภารกิจ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 
2. จ้างเหมาบริการ 

3 มีผลต่อเป้าหมายเชิงนโยบายที่มี
กรอบเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 
3. จ้างเหมาบริการ 

1. ข้ า ร าช ก าร (ห าก เป็ น
 เป้าหมายที่ต่อเนื่องและ
 ด าเนินการในระยะยาว) 

4 ผลสัมฤทธิ์ของงานสัมพันธ์กับภารกิจ
หลักขององค์กร 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 

5 ต้องการก าหนดระดับของบริการ
(Service Level) ที่ชัดเจน เช่น เวลา 
เสร็จสิ้ น  สัดส่ วนความผิดพลาด         
เป็นต้น 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 
3. จ้างเหมาบริการ 

1. ข้าราชการ 

6 อ ง ค์ ก ร ข า ด แ ค ล น บุ ค ล า ก ร           
ในงานหลัก (Core functions) และ
ต้องการทุ่มเททรัพยากรไปในงาน
หลักแทน 

ใ ห้ ก า ห น ด บุ ค ล า ก ร         
ในภ ารกิ จ รอง  - ภ ารกิ จ
สนับสนุนเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจหรือพนักงาน
จ้างทั่วไป 

เกลี่ยโอนอัตราก าลังให้ส่วน
ราชการหรืองานที่ขาดแคลน
แทน 

7 ปัจจุบันมีองค์กรหรือหน่วยงานใน
ภาครัฐที่ใช้บุคลากรประเภทอ่ืนแทน
ข้ า ร าชก าร เพ่ื อ รับ ผิ ด ช อบ งาน
ดังกล่าว 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 

1. ข้าราชการ 

8 ต้นทุนการจ้ างในระยะยาวของ
ข้าราชการคุ้มค่ากว่า 

1. ข้าราชการ 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 

9 เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
มีประสบการณ์จากภายนอกเป็นที่
ยอมรับในวงการที่เกี่ยวข้อง 

1.พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 
2. จ้างเหมาบริการ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 

10 เป็นงานในลักษณะโครงการหรืองาน
เร่งด่วนที่มีความส าคัญและไม่อาจหา
บุคลากรจากภายในได้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. จ้างเหมาบริการ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงาน 
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ข้อ 
เกณฑ์การก าหนด 

ประเภทบุคลากรภาครัฐ 
กรณีใช่ 

ให้ก าหนดเป็น 
กรณีไม่ใช่ 

ให้ก าหนดเป็น 
10 เป็นงานในลักษณะโครงการหรืองาน

เร่งด่วนที่มีความส าคัญและไม่อาจหา
บุคลากรจากภายในได้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. จ้างเหมาบริการ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 

11 เป็นงานที่ต้องด าเนินการเป็นช่วง
หรือฤดูกาลที่ชัดเจน เช่น ทุก ๆ 4 ปี 
หรือทุก ๆ 5 ปี เป็นต้น 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. จ้างเหมาบริการ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 

12 เป็ น งานที่ ต้ อ งด า เนิ นการอย่ าง
สม่ าเสมอและติดต่อกันในระยะยาว
เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 
2. จ้างเหมาบริการ 

13 เป็นงานที่ สร้างองค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่จ าเป็นในระยะยาวแก่
องค์กร 

1. ข้าราชการ 1. พนักงานจ้างทั่วไป 

14 เป็ น งาน ที่ ส าม ารถห าผู้ ด า เนิ น         
การแทนในตลาดได้  (Availability 
of outsourcing service) 

จ้างเหมาบริการ 
 
 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
3. พนักงานจ้างทั่วไป  

15 เป็นงานที่สามารถก าหนดกรอบการ
ด าเนินการหรือสัญญาการจ้างงานได้
อย่างชัดเจน 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. จ้างเหมาบริการ 

1. ข้าราชการ (ในกรณีที่
 เป็นภารกิจหลัก) 
2. พ นั ก ง า น จ้ า ง ทั่ ว ไป 
 (ภารกิจสนับสนุน) 

 
 
 
 

เงื่อนไขท่ี รายละเอียดของเงื่อนไข ประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม 
1 ตอบใช่ในข้อ 1, 2, 4, 8, 12, 13 หากตอบใช่มากกว่าร้อยละ 50 ควรก าหนดเป็น

ข้าราชการ 
2 ตอบใช่ในข้อ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 13, 14, 15 
หากตอบใช่มากกว่าร้อยละ 50 ควรก าหนดเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ อย่างไรก็ดี ถ้าในค าตอบไม่มี
ข้อ 3 , 6 , 7 และ 13 เลย ควรพิจารณาจ้างเหมา
บริการ 

3 ตอบไม่ใช่ในข้อ 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 13 

หากตอบไม่ใช่มากกว่าร้อยละ 50 ควรก าหนดเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

เงื่อนไขการก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
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ภารกิจ แนวทางการก าหนดประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจหลัก ควรพิจารณาก าหนดเป็นข้าราชการทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดตามแนวคิด

ที่ว่าภาครัฐควรปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
ภารกิจรอง ควรพิจารณาก าหนดให้เป็นข้าราชการ ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็น

บุคลากรส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ๆ 
ภารกิจสนับสนุน ควรพิจารณาก าหนดให้เป็นข้าราชการ ประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็น

บุคลากรส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ควรทบทวนปรับต าแหน่งข้าราชการ
ในกลุ่มงานสนับสนุนที่ว่างไปใช้การจ้างพนักงานจ้างหรือการจ้างเหมาบริการ
แทน 

 
 
 

 
 

ล าดับ ลักษณะงาน/ภารกจิ 

การจัดสรรประเภทบุคลากร 
ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ความสอดคล้องตาม

เง่ือนไข 
ประเภท 

จ านวน
อัตรา 

1 การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน  ที่ สภา
เทศบาล นายกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหาร
เทศบาลเป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็น
ต่อนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างใน
เทศบาลนั้นๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไป
ของเทศบาลทั้ งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล การจัดตั้ง ยุบหรือ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล การป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การ
ทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งาน
เลขานุการสภาเทศบาล  

ข้าราชการ 2  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

2 งานบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไป
และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน 
รับ รองและงานพิ ธี ต่ า งๆ  เต รีย ม เรื่ อ งและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบ
เรียงรายงานการประชุมทาง วิชาการและรายงาน

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

เกณฑ์การก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามภารกิจและประเภทงานของส่วนราชการ 

การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงานของเทศบาลต าบลส าโรง 
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ล าดับ ลักษณะงาน/ภารกจิ 

การจัดสรรประเภทบุคลากร 
ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ความสอดคล้องตาม

เง่ือนไข 
ประเภท 

จ านวน
อัตรา 

อื่น ๆ การศึกษาวิเคราะห์  วิจัย ประสานแผน 
ป ร ะ ม วล แ ผ น  พิ จ า รณ า เส น อ แ น ะ  เพื่ อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน หรือ
โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผู้ลการ
ปฏิบั ติตามค าสั่ งหั วหน้ าส่ วนราชการหรือมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และ
การบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและ
แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อย งานจัด
ระบบงาน  งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบ
แผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น 
และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 

3 งานก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมาย
งาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลังงานการเงินและบัญชี งานการ
จัด เก็บรายได้  งานรวบรวมข้ อมู ลสถิติ และ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการงานการ
จัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงาน
บุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งาน
เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า 
การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ
เทศบาล  

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

4 งานบริหารควบคุม ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ
งานด้านช่างต่าง ๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้าน
ไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ 
งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งาน
ช่ างเค รื่ อ งยน ต์  งาน ช่ างเค รื่ อ งกล เป็ น ต้ น 
นอกจากน้ัน ยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุม
งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้าง
ต่างๆ  
 

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 
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ล าดับ ลักษณะงาน/ภารกจิ 

การจัดสรรประเภทบุคลากร 
ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ความสอดคล้องตาม

เง่ือนไข 
ประเภท 

จ านวน
อัตรา 

5 งานบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การ
ก ากั บ  ติ ดตาม  ตรวจสอบและประ เมิ นผล 
ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

6 งานบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์  การ
วางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุ
บุ คคล เข้ ารับ ราชการและการแต่ งตั้ ง  ก าร
ด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเทศบาล
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดท า
ทะเบียนประวัติการรับราชการการด าเนินการ
เกี่ยวกับการออกจากราชการ  
 

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

 

ล าดับ ลักษณะงาน/ภารกจิ 

การจัดสรรประเภทบุคลากร 
ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ความสอดคล้องตาม

เง่ือนไข 
ประเภท 

จ านวน
อัตรา 

7 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล
แผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และ
จัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่ง
อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร การคมนาคม
ของเทศบาลและโครงการระดับจั งหวัดหรือ
ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี  

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

8 งานการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของ
ส่ วน ราชการ  ก ารศึ กษ า  วิ เค ร าะห์  ติ ด ต าม
ประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การ
พัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้
ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยก
ประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี

ข้าราชการ 
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

2 
1 

 เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 
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ล าดับ ลักษณะงาน/ภารกจิ 
การจัดสรรประเภทบุคลากร 

ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม 
ความสอดคล้องตาม

เง่ือนไข 
ประเภทต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่
จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ
ด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  

9 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการ
ปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อื่ นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การตรวจรับแบบแสดง
รายการค าร้องหรือค าขอของผู้ เสี ยภาษี และ
ค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการค าร้อง ค า
ขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสม รับช าระเงิน เขียน
ใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  จัดท าทะเบียนและ
รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บ
รักษา และน าส่งเงิน   

ข้าราชการ 1  เงื่อนไขที่ 1 
 เงื่อนไขที่ 2 
 เงื่อนไขที่ 3 

 

 

 หลังจากการจัดท าแบบฟอร์มการก าหนดประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
พิจารณาลักษณะงานและรูปแบบการจ้างงานตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว สามารถน ามาข้อมูลดั งกล่าว มา
วิเคราะห์และจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่นตามลักษณะงานของเทศบาลต าบลส าโรง ได้ดังนี ้
 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลต าบลส าโรงได้ก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ใน

การปฏิบัติงาน โดยน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต และพิจารณา
ปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้
ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง ตามสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดี ในส่วนราชการ มี
งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภท ไม่สามารถ
ก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา ที่ใช้ในกรณีของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรงนั้น จึงท า
ได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลัง
ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  
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 ในส่วนของการค านวณจ านวนอัตราก าลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลส าโรงได้ใช้เกณฑ์

เวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีผลการวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต และความสอดคล้องของปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาที่ใช้ต่อปี = เวลาที่ใช้ต่อชิ้นงาน x ปริมาณงานต่อปี 
จ านวนอัตราก าลังคน = เวลาที่ใช้ต่อปี ÷ 82,800 นาที* 

82,800 นาที คือ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่อปี โดยมีที่มาจาก 
 ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วัน 
 ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงาน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
 ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 1,380 ชั่วโมง (230 วัน x 6 ชั่วโมง) 
 ดังน้ัน ใน 1 ปี จะมีเวลาปฏิบัติงาน เป็นเวลาทั้งสิ้น 82,800 นาที (1,380 ชั่วโมง x 60 นาที) 
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ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลส าโรง 

ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 ส านักปลัดเทศบาล 
๑.งานบริหารงานทั่วไป 
   -งานสารบรรณ  
   -งานเลขานุการผู้บริหาร 
   -งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
   -งานอ านวยการ 
   -งานเลือกตั้ง 
   -งานตรวจสอบภายใน 
๒.งานการเจ้าหน้าท่ี 
   -งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย 
   -งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
   -งานวินัยพนักงานเทศบาล 
   -งานสิทธิและสวัสดิการ 
๓.งานนโยบายและแผน 
   -งานนโยบายและแผน 
   -งานวิชาการ 
   -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
   -งานงบประมาณ 
๔.งานนิติการ 
   -งานกฎหมายและนิติกรรม 
   -งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   -งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   -งานเทศบัญญัติ 
๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -งานอ านวยการ 
   -งานป้องกัน 
   -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
   -งานกู้ภัย 
   -งานสนับสนุนและรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 
๖.งานส่งเสริมการเกษตร 
   -งานส่งเสริมการเกษตร 
   -งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
๗.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
   -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   -งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและคนพิการ 
และด้อยโอกาส 

 
 

๓0 
๖๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
๖๐ 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๓๐ 
๖๐ 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
 

๑๐๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๙๐ 

 
 

๑๒๐ 
๖๐ 
๓๐ 

 
๑๒๐ 
๓๐ 
๙๐ 
๖๐ 
๖๐ 

 

 
 

๓,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๖๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๗๕๐ 
๕๕๐ 
๓๐๐ 
๘๐๐ 

 
๕๐๐ 
๖๕๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 

 
๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๗๕๐ 

 
 

๔๕๐ 
๕๐๐ 
๑๒๐ 

 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๒๕๐ 
๑๕๐ 

๑,๕๐๐ 

 
 

๑๐๕,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๗๒,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 
๖๖,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๔๘,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

๑๐๐,,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 
 

๕๔,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓,๖๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒๒,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๑๑ คน 
 
 
 
 

๒.๗๒ คน 
 
 
 
 

๒.๕๗ คน 
 
 
 
 

๒.๒๘ คน 
 
 
 
 
 

๕.๔๙ คน 
 
 
 
 

๑.๐๕ คน 
 
 
 
 
 

๑.๙๓ คน 
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ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 ส านักปลัดเทศบาล (ต่อ) 
๘.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   -งานบริหารสาธารณสุข 
   -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   -งานควบคุมโรค 
   -งานรักษาความสะอาด 
๙.งานกิจการสภา 
   -งานประชุมสภาเทศบาล 
   -งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
   -งานอ านวยการ และประสานราชการ 
   -งานชุมชนสัมพันธ์ 
 

 
 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๐๐ 

 
๑๒๐ 
๖๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 

 
 

๑๕๐ 
๒๔๐ 
๑๕๐ 
๗๕๐ 
๑๘๐ 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
๒๘,๘๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

 
๓๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ คน 
 
 
 
 

๑.๕๓ คน 
 

 
กองคลัง  เทศบาลต าบลส าโรง 

ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 กองคลัง 
๑.งานการเงินและบัญช ี
   -งานตรวจสอบการเบิกจา่ยเงินทุกประเภท 
   -งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
   -งานจัดท าเช็คและเอกสารการจ่ายเงิน 
   -งานเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคญัคู่จ่าย 
   - งานจัดท าบัญชีและเบียนเกีย่วข้องทุกประการ 
   -งานจัดท ารายงานประจ าวันประจ าเดือน ประจ าป ี
๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   -งานวางแผนและการจัดเก็บรายได ้
   -งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการก าหนดค่า
รายปี ของภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบ ารุงท้องที ่
   -งานพัฒนารายได ้
   -งานควบคุมกิจการคา้และค่าปรับ 
   -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได้ 
   -งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนท่ีภาษี 
๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   -งานจัดท าแผนจดัหาพัสดุประจ าปี 
   -งานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนตา่งๆ ตาม
ระเบียบพสัด ุ
   -งานจัดท าบัญชีรับจา่ยพัสด ุ
   -งานจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 

 
 

๔๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๒๐ 

๑๒๐ 
 

๖๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๖๐ 
๙๐ 
๓๐ 

 
๑๒๐ 
๙๐ 

 
60 
90 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓๐ 
 

๕๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๑๕๐ 
๗๕๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๗๕๐ 

 
750 
750 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓,๖๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๓,๕๐๐ 
๒๒,๕๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

 
45,000 
67,500 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.62 คน 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๗๗ คน 
 
 
 
 
 

3.๓๓ คน 
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กองช่าง  เทศบาลต าบลส าโรง 

ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 กองช่าง 
๑.งานธุรการ 
   -งานสารบรรณของกองช่าง 
   -งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการ 
   -งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
   -งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
๒.งานก่อสร้าง 
   -งานก่อสร้างและงานบูรณะถนน 
   -งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
   -งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
๓.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   -งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
   -งานวิศวกรรม 
   -งานประเมินราคา 
   -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   -งานออกแบบ 
๔.งานผังเมือง 
   -งานวางระบบผังเมือง 
   -งานบริหารจัดการผังเมือง 
๕.งานประสานสาธารณูปโภค 
   -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   -งานระบายน้ า 
 

 
 

๓๐ 
60 
30 
60 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๖๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 
๑๕๐ 

 
๑๒๐ 
๕๐ 

๑๒๐ 
 

 
 

๔๕๐ 
700 
300 
450 

 
๕๕๐ 
๗๕๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๙๐๐ 
๗๕๐ 
๓๕๐ 
๓๐๐ 

 
๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
42,000 
9,000 

27,000 
 

๖๖,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๗,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

1.08 คน 
 
 
 

๒.๒๔ คน 
 
 
 
 
 

๒.๒๙ คน 
 
 

๒.๘๙ คน 
 
 
 

๑.๗๕ คน 
 

 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลส าโรง 

ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 กองการศึกษา 
  ๑.งานธุรการ 
     -งานสารบรรณของกองการศึกษา 
     -งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการ 
     -งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
     -งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
  2.งานบริหารการศึกษา 
     -งานบริหารการจัดการด้านการศึกษา 
     -งานแผนงานและวิชาการ 
     -งานการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 
 

๓๐ 
60 
60 
60 

 
๙๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
 

 

 
 

๔๕๐ 
700 
350 
450 

 
๗๐๐ 

๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
42,000 
21,000 
27,000 

 
๖๓,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 

1.23 คน 
 
 
 

๙.๘๑ คน 
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ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

   3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
     -งานกิจกรรมพัฒนาศึกษาเด็กและเยาวชน 
     -งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     -งานกีฬาและสันทนาการ 
     -งานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๖๐ 

 

 
2,000 
1,000 
500 
200 

 

 
240,000 
120,000 
60,000 
12,000 

 
 
 
 

๕.๒๑ คน 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

รายการ 
(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) 

เวลา
ทั้งหมด 
(ต่อปี) 

หมายเหตุ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 -งานจัดท าแผนการตรวจประจ าปี 
 -งานตรวจสอบการด าเนินการด้านเอกสารการเงินและบัญชี 
 -งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
 -งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 -งานตรวจสอบติดตามประเมินผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
 

 
360 
360 
240 
120 
240 

 
5 
6 
6 

150 
120 

 

 
1,800 
2,160 
1,440 

18,000 
28,800 

 

 
 
 
 
 

1.19 คน 

 รวม    ๖7.๐๙ คน 
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  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับ
จ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนกา รท างานตามภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
 โ ค ร ง ส ร้ า ง
 พื้นฐาน 

1. ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

44 25,511,900 1.ร้อยละของโครงการ 
การก่อสร้างและปรับปรุง  
บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทาง 
เท้าและทางระบายน้ า  
2.ร้อยละโครงการการ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และ 
ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 
3.ประชาชน/ชุมชนมี 
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
4.มีระบบการจัดการ 
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ร้อยละแผนงาน/โครงการที่ 
บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนใน 
การด าเนินการจัดท า 
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
สาธารณะ 
 
 

1.การก่อสร้างและ 
ปรับปรุง บ ารุง รักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า 
และทางระบายน้ า  
2.การขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร และไฟฟ้า 
ที่อยู่อาศัย 
3.การพัฒนาแหล่งน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค  
และการเกษตร 
4. การพัฒนาการผังเมือง 
5.การบูรณาการกับหน่วยงาน 
อื่นในการจัดท าโครงสร้าง 
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

กช. 
 

1.ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒.วิศวกรโยธา 
3.นายช่างโยธา 
4.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
๕.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
๖.พนักงานผลิตน้ าประปา  
(ผู้มีทักษะ) 
๗.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๙.พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
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ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2.การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

18 3,941,680 1.ร้อยละของผู้เข้ารับการ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
2.ร้อยละของจ านวนที่เพ่ิม 
ของผลผลิตทางการเกษตร 
3.มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
ทางการเกษตรและสินค้า 
พื้นเมือง 
4.กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนการ 
ด าเนินกิจกรรม 
5.ร้อยละอัตราการว่างงาน 
ลดลง 

1.การพัฒนาและส่งเสริม 
อาชีพให้แก่ประชาชน 
2.การพัฒนาและส่งเสริมการ 
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
3.การส่งเสริมการตลาดชุมชน 
และสินค้าพ้ืนเมือง 
4.การส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
อาชีพต่าง ๆ 
5.การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

สป. 1.หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 
2.นักจัดการงานท่ัวไป 
๓.นิติกร 
๔.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
๕.นักพัฒนาชุมชน 
๖.เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.ผู้ช่วยนักจดัการงานท่ัวไป 
๘.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐.คนงานท่ัวไป 
๑๑.พนักงานขับรถยนต ์
๑๒.พนักงานตกแต่งส่วน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คณุภาพชีวิต 

3.การส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๓3 ๒,๒๙๕,๐๐๐ 1.ผู้สูงอาย ุคนพิการ เด็ก  
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับการจัดสวัสดิการและ 
การสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 
2.ร้อยละของโครงการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
3.ร้อยละของโครงการ/ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
 
 

1. การจดัสวสัดิการและการ 
สงเคราะห์ผูสู้งอาย ุคนพิการ  
เด็ก คนยากจนและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
2. การส่งเสริมสุขภาพ  
3.การส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.การส่งเสริมกิจกรรม 
นันทนาการและการกีฬา 
5.การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

สป. 
กศ. 

1.หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 
2.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
3.นักพัฒนาชุมชน 
4.นักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
5.นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
6.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
7.เจ้าพนักงานธุรการ 
8.ผู้ช่วยนักวิชาการ

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
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ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

4.ร้อยละของโครงการ/ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
กิจกรรมด้านนันทนาการและ          
ด้านการกีฬา 
5.ร้อยละชุมชนท่ีได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณด้านการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 
6.ร้อยละของอัตราการลดลง 
ของผู้ติดยาเสพติด 

6.การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

สาธารณสุข 
9.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
๑2.คนงานท่ัวไป 
๑3.พนักงานตกแต่งส่วน 
14.ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  
15.นักวิชาการศึกษา 
16.คร ู
17.ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
18.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
19.ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
 

 
1 
2 
 

1 
1 
 

1 
4 
2 
2 
2 
1 

4.  ยุทธศาสตร์
การ จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

5.การส่งเสริมการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

๑๗ ๘๙๔,๓๕๐ 1.ร้อยละโครงการด้านการ 
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และ 
ความเสมอภาค 
2.ร้อยละโครงการด้านการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย 
3.ร้อยละโครงการด้านการ 
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1.การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาค 
2.การป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย 
3.การรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

สป. 1.หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 
2.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
3.นักพัฒนาชุมชน 
4.นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๕.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
๖.เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
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ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

และบรรเทาสาธารณภยั 
๑๐.คนงานทั่วไป 

 
2 

5.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการ 
บริหารจดัการ 
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

4. ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1๐ ๑๕๕,๐๐๐ 1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านการสร้างจิตส านึกในการ 
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2.ร้อยละพื้นท่ีป่าในความ 
รับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
ส าโรง 
3.ร้อยละโครงการด้านการ 
อนุรักษ์และด้านการฟื้นฟู 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

1.การสร้างจิตส านึกในการ 
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2.การป้องกันการท าลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
3.การฟื้นฟูทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สป. 1.หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 
2.นักจัดการงานท่ัวไป 
3.เจ้าพนักงานธุรการ 
๔.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
๕.ผู้ช่วยนักจดัการงานท่ัวไป 
๖.ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข 
๗.คนงานทั่วไป 
๘.พนักงานตกแต่งสวน 
๙.พนักงานขับรถขยะ 
10.พนักงานประจ ารถขยะ 
11.คนงานประจ ารถขยะ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
2 

6.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6. การพัฒนา
องค์กรตาม
หลักเกณฑ ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1๙ ๑,๘๓๕,๐๐๐ 1.ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 
2.ร้อยละผู้เข้าร่วมประชาคม 
ในการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
3.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารงาน 
2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
3.การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรภายในองค์กร 

สป. 
กค. 
กช. 

1.หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 
๒.นักจัดการงานท่ัวไป 
๓.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
๔.นักทรัพยากรบุคคล 
5.นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
6.เจ้าพนักงานธุรการ 
7.ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
8.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
9.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10.คนงานทั่วไป 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
3 
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ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

๑1.ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑2.นักวิชาการเงินและบัญช ี
๑3.นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
๑4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
๑5.ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
๑6.ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้
๑7.คนงานท่ัวไป 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเด็น
ดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลกระทบต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมากขึ้น ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน
ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและ
การก าหนดต าแหน่งที่คล้ายคลึงกันได ้
 3.8 การด าเนินการด้านการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลส าโรงได้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลในด้านต่างๆ มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ให้มีความ
สอดคล้องกับต าแหน่ง ระดับต าแหน่งในกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕6๔ – ๒๕๖๖)  ให้บุคลากรของเทศบาลต้อง
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งหรือตามที่บุคลากรต้องการและต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด  ดังนี้ 

(๑) หลักและวิธีปฏิบัติราชการ และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัล เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม  (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะในเชิงการวิเคราะห์ในสาย
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อาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท า ให้ส่วนราชการ สามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ 
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด 
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาม จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน 
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 
 ๑.ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
 ๒.ท าการส ารวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิมหรือไม่ จ าเป็นต้องท า
หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 

 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน   
  เพ่ือที่จะให้มีการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความครบถ้วน เทศบาลต าบลส าโรงสามารถด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลส าโรงจึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง และความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ส าคัญ โดยสามารถแบ่งสภาพ
ปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลส าโรง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านบูรพา ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอส าโรง ระยะทางห่างจากอ าเภอส าโรง ประมาณ 500 เมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ และมีแนวเขตติดต่อกับต าบลอื่น  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง 
  ทิศใต้    ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
           และองค์การบริหารส่วนต าบลบอน 
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๔.๒  ด้านการเมือง/การปกครอง 
        ๑.เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที ่  1   บ้านส าโรง 
  หมู่ที่   2 บ้านหว้าน 
  หมู่ที่   3 บ้านโนนสวน 
  หมู่ที่   4 บ้านหนองสองห้อง 
  หมู่ที่   5    บ้านหนองเทา 
  หมู่ที่   6   บ้านผับแล้ง 

หมู่ที่   7 บ้านโนนยาง 
  หมู่ที่   8 บ้านแคน 
  หมู่ที่   9 บ้านบูรพา 
  หมู่ที่   10 บ้านแกเจริญ 
  หมู่ที่   11 บ้านนาเจริญ 
  หมู่ที่   12 บ้านโนนสวรรค์ 
  ๒. การเลือกตั้ง 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒) สภาเทศบาล
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
 ๓. ประชากร 
  จ านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 25๖๑ (ณ เดือน เมษายน 25๖๑)  ข้อมูลจากส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ต าบลส าโรง  มีประชากรรวม  6,957  คน  แยกเป็น  ชาย  
3,451  คน  หญิง  3,506   คน   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   2,๐23   ครัวเรือน 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1 290 289 579 179 
หมู่ที่  2 324 368 692 171 
หมู่ที่  3 354 348 702 166 
หมู่ที่  4 290 318 608 169 
หมู่ที่  5 567 614 1,181 281 
หมู่ที่  6 251 252 503 127 
หมู่ที่  7 228 225 453 102 
หมู่ที่  8 262 248 512 290 
หมู่ที่  9 300 269 569 235 

หมู่ที่  10 129 136 265 6๘ 
หมู่ที่  11 183 216 399 109 
หมู่ที่  12 214 209 423 124 

ทะเบียนบ้านกลาง 57 14 71 2 
รวม 3,451 3,506 6,957 2,023 
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ศักยภาพของเทศบาลต าบลส าโรง 
 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานเทศบาล - - ๒ 1 ๔ ๓ 2 ๕ ๑7 
พนักงานครูเทศบาล - - - - - ๒ - ๒ ๔ 
พนักงานจ้าง ๕ ๒ ๗ ๓ ๓ ๑๔ - - ๓๔ 

รวม ๕ ๒ ๙ ๔ ๗ ๑๙ ๒ ๗ ๕๕ 

0

5

10

15

     /        .  .    .  

                                        

ทั้งนี ้เพ่ือที่จะให้การวางแผนอัตราก าลัง   ๓  ปี   มีความครบถ้วนสามารถด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลส าโรงวิเคราะห์สภาพปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล  

มีอัตราก าลัง  จ านวน     11    ต าแหน่ง  11  อัตรา   ว่าง   1   อัตรา ดังนี้  
1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)      จ านวน  ๑  อัตรา 
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน  ๑  อัตรา 
4.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๘.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
9.นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
10.เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
๑1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
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พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง    จ านวน   ๑๔   ต าแหน่ง   20  อัตรา  ว่าง  ๓  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  ๓  อัตรา 
๑๐.พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)    จ านวน  ๑  อัตรา 
๑๑.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๒  อัตรา 
๑๒.คนประจ ารถขยะ      จ านวน  3  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๓.พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  2  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๔.พนักงานขับรถขยะ      จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.กองคลัง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง  ๔ อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
๔.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 

พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง   จ านวน    ๔   ต าแหน่ง    ๔ อัตรา   ว่าง   -   อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 

๓.กองช่าง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๓    ต าแหน่ง     3    อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
๓.นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้าง   มีอัตราก าลัง   จ านวน  ๖  ต าแหน่ง   ๖  อัตรา ว่าง    ๑   อัตรา  ดังนี้ 
๑.พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ)     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ      จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๓.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๖.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา     จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง)  



45 
                  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖    

   

4.กองการศึกษา 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง    ๖ อัตรา   ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.ครู (คศ.๒)       จ านวน  ๒  อัตรา 
๔.ครู (ค.ศ.๑)       จ านวน  ๒  อัตรา 
พนักงานจ้าง มีอัตราก าลัง จ านวน   ๗   ต าแหน่ง  ๙   อัตรา  ว่าง   ๑  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก      จ านวน  ๒  อัตรา 
๕.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)      จ านวน  ๒  อัตรา 
๖.ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 

๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     1    ต าแหน่ง    1 อัตรา  ว่าง   1  อัตรา ดังนี้  

 ๑.นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง)   
 

สภาพปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนของเทศบาล 
 4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหาในพื้นที่ : คลองระบายและถนน ยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทั่วถึง โดยมีสภาพ
ช ารุด คลองเน่าเหม็น ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และพาหะน าโรค ถนนและทางเท้าในบางช่วงขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความต้องการของประชาชน : ให้ด าเนินการก่อสร้าง คลองระบายน้ า ถนนและทางเท้าให้ทั่วถึง 
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขุดลอกคลองระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบล
ส าโรง ไม่ให้ก่อมลภาวะ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายหรือพาหนะน าโรค 
 4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพปัญหาในพื้นที่ : ประชาชนมีรายได้น้อย อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ การว่างงาน ขาดอาชีพที่มั่นคง ขาดแหล่งเงินทุนในระบบเพ่ือการประกอบอาชีพ ขาดตลาดในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และขาดการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานในท้องถิ่น 

ความต้องการของประชาชน : การอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และการผลิตสินค้าท้องถิ่นให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการสร้างงาน
และรายได้แก่ประชาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  ตลอดจนส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย เพ่ิมการออม และด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.3 ด้านสังคม 
 สภาพปัญหาในพื้นที่ : 

(๑) ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด อบายมุข และขาดคุณธรรม จริยธรรม โดยปัจจุบันผู้ปกครองมีเวลา
ในการเอาใจใส่บุตรหลานน้อยลง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และการสื่อสารไร้พรหมแดนซึ่งเป็นตัวน าพากระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชน ท าให้เยาวชน
ซึ่งขาดวุฒิภาวะในการ วิเคราะห์และคัดกรองในการบริโภคสื่อเกิดค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบที่ผิดคุณธรรม 
จริยธรรม เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

(๒) ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี ยังประสบปัญหาการขาด
หลักประกันอันมั่นคง ขาดการพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้สึกที่ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ตลอดจนเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจ านวนหนึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงชีวิต  และการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาค และบทบาทสตรีในสังคมให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนดังกล่าว ให้มีหลักประกันอันมั่นคงทั่วถึง สามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงตนเองได้เข้าถึง
สิทธิอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ความต้องการของประชาชน : 
(๑) การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดี  เกิดความอบอุ่นให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่บุตรหลานในการบริโภคสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติและประพฤติตนของเยาวชนบนพ้ืนฐาน
ของศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

(๒) การพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี เข้าถึงสิทธิได้อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการออม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง และพึงพาตนเองได้ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของสตรีทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง 
 4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 

สภาพปัญหาในพื้นที่ :  
(๑) บุคคลากรยังขาดความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน

ทักษะดิจิทัล 
(๒) ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ท าให้ก าลังคนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิม

มากขึ้น 
(๓) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในปัจจุบันเริ่มตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมาก

ขึ้น แต่ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ ตลอดจนความส าคัญของการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างแท้จริง 

ความต้องการของประชาชน :  
(๑) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านทักษะดิจิทัล 
(๒) บริหารและวางแผนอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงานและหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน 
(๓) จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
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(๔) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการบทบาทเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยสร้างโอกาสและเปิดพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี และมีส่วนร่วมเพ่ือการก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 

 4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหาในพื้นที่ : ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะ

เป็นพิษ อันเนื่องจากการขาดจิตส านึกรับผิดชอบของประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขาดการบริหารจัดการและ
มาตรการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดมลภาวะและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ความต้องการของประชาชน : การรณรงค์ ปลูกจิตส านึก ให้ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรักษาอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 4.6 ด้านสาธารณสุข 

สภาพปัญหาในพื้นที่ : ปัญหาการบริโภคและการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น มีการบริโภคไขมันที่ไม่
จ าเป็นต่อร่างกาย การบริโภคน้ าตาลเกินมาตรฐาน มีการบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้แนวโน้มของการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  เช่น 
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวต้องประชาชนสามารถดูแลป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ 
นอกจากนี้ประชาชนยังมีภาวการณ์ เจ็บป่วยด้วยโรคระบาดซ้ าที่มักเกิดขึ้นแตกต่างกันตามฤดูกาล  เช่น โรค
ไข้เลือดออกในฤดูฝน โรคไข้หวัด และโรคทางเดินหายใจในฤดูหนาว โรคท้องร่วงในฤดูร้อน เป็นต้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังขาดความรู้ ทักษะและความตระหนักในการเสียสละ การมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 

ความต้องการของประชาชน : การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
โดยรณรงค์ให้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน เสริมสร้างความร่วมมือของ
ครอบครัวและชุมชนในการสร้างสุขภาพที่ดี ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และโรคระบาดซ้ าตลอดจนควบคุมดูแลในการผลิตและจ าหน่ายอาหาร พืชผักให้มีความปลอดภัยจากสารที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายและเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอบรมให้ความรู้  
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถเสริมสร้างสุขภาพ แก่ตนเองและชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   
 4.7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สภาพปัญหาในพื้นที่ :  
(๑) ปัญหาเด็กและเยาวชนบางส่วนยังขาดโอกาส และขาดทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูง

กว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนรู้นอกระบบเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินชีวิต
ให้มีคุณภาพ รวมทั้งความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและก้าว
ทันประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปัจจุบัน ประชาชนและ
เยาวชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติ และมีความเป็นวัตถุนิยม ลดความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นลดลง ขาดความสนใจในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันจะก่อให้เกิดการสูญหายของ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
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ความต้องการของประชาชน : 
(๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรมตามวัยอย่างเหมาะสมและพร้อมส าหรับการเรียนรู้พัฒนา
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และบูรณาการการเรียน การสอนเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เด็กใฝ่รู้  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับเยาวชนและประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ให้เห็นความส าคัญและสนใจการเรียนรู้  เพ่ิมการใช้พ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

(๒) การสนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน  อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน และศาสนสถานในท้องถิ่น โดยยึดความเป็นอัตลักษณ์ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน    

แนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 
1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  สภาพปัญหา 
  1. ขาดการส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร 
  2. ราษฎรประสบปัญหารายได้ตกต่ าและปัญหาความยากจน 
  3. ขาดการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมการมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ ราษฎร 
  4. ปัญหาราคาน้ ามันสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีราคาสินค้าสูงตามไปด้วย 
  5. เจ้าของสถานประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าคนไทยเนื่องจากค่าจ้างต่ า 
  ความต้องการ 
  1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ตาแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 

 ๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
สภาพปัญหา 
1. ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากภาคประชาชน ขาดการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ2. ขาด
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมยังไม่ทั่วถึง 
4. มีประชากรแฝงจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาด้านสังคม 
๕. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
๖. มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๗. ยังมีปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
ความต้องการ 

  ๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
  2. เตรียมความพร้อมของสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  3. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
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  5. เสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ให้เป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่ 
  6. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร 

 3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 

  1. ตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2. คูระบายน้ าอุดตันท าให้เกิดน้ าเน่าเสียและมีพาหนะน าโรค 
  3. ที่จัดหาผลประโยชน์รกร้างขาดการพัฒนา 
  4. ขาดจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและขาดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
  5. ขาดงบประมาณในการก าจัดขยะมูลฝอยที่นับจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น 
  6. ภาวะโลกร้อนเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภาวการณ์เกิดโรคได้ง่าย 

ความต้องการ 
  1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าและวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ 
  2. ป้องกัน ควบคุมมลพิษเพ่ือคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
  3. ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4. บ าบัดฟื้นฟูและสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 4. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  สภาพปัญหา 
  1. สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาลมีสภาพผิวจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  2. ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดช ารุดและดับบ่อย 
  3. ขาดแคลนน้ าที่สะอาดเพ่ือใช้ในการบริโภคและไม่มีที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น ฝายกั้นน้ าหรือ
อ่างเก็บ 
  4. ปัญหาระบบการระบายน้ าลงสู่ท่อไปสู่คลองส าโรงในฤดูฝน 
  5. ระบบท่อส่งน้ าประปาช ารุดบ่อยเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานและระบบสาธารณูปโภคไม่เป็น
ระเบียบ 
  ความต้องการ 
  1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางน้ า และรางระบายน้ า 
  2. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
  3. พัฒนาการวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
 5. ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี 
  สภาพปัญหา 
  ๑. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่ทันสมัย 
  3. ไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันฯได้จึงท าให้ปริมาณพนักงานไม่เพียงพอกับปริมาณ 

    งานที่เพ่ิมข้ึน 
  4. ชุมชนไม่เข้มแข็งและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5. ประชาชนขาดความเข้าใจในระบบราชการ ระเบียบ กฎหมาย 
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  ความต้องการ 
  1. พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น 
  3. เพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล   
  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลส าโรงเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วม
แก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลส าโรง ให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนใน
พ้ืนที่ให้เกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกั นอย่างจริงจัง 
เทศบาลต าบลส าโรงยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่นและยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542 และตาม
กฎหมายอ่ืนของเทศบาลต าบล โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
ภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจ  ตามหลัก  SWOT เทศบาลต าบลส าโรง ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า ( มาตรา 16 (2)  
  มาตรา 50(2) และมาตรา 51 (8) ) 
  (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ ( มาตรา 16 (4) ) 
  (3) การสาธารณูปการ ( มาตรา 16 (5) ) 
  (4) การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 (28) ) 
  (5) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดเรือ (มาตรา 16(3)) 
  (6) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร ( มาตรา 16 (26) ) 
  (7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ( มาตรา 51 (1) ) 
  (8) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีการอ่ืน ( มาตรา 51 (7) ) 
 5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50 (4) ) 
  (2) การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ( มาตรา 50 (6) ) 
  (3) การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ( มาตรา 50 (7) ) 
  (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา 16 (10) และมาตรา 50 (6) ) 
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  (5) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (6) และมาตรา 50(6) ) 
  (6) การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา 16 (14) ) 
  (7)การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
  (8)ให้มโีรงฆ่าสัตว์และควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2) และมาตรา 16 (23)) 
 

 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ( มาตรา 50 (1)) 
  (2)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ  ( มาตรา 16 (23)) 
  (3)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา 16 (30)) 
  (4)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(12)) 
  (5)การจัดให้มีสุสานและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา 51(4)และมาตรา 16(20)) 
  (6)การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ฯลฯ ( มาตรา 50(3)และมาตรา 16(17)) 
  (7)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 16 (29) และ มาตรา 50 (5)) 
  (8)การผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 

5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)การให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ ( มาตรา 51 (3) และมาตรา 16 (3)) 
  (2)การบ ารุงส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  ( มาตรา 51 (5)) 
  (3)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6)) 
  (4)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7)) 
  (5)การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)) 
 5.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
( มาตรา 16(24)) 
  (2)การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  ( มาตรา 16(27)) 
  (3)การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ( มาตรา 16(18)) 
  (4)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา 16(13)) 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น   ( 
มาตรา 50 (8) และมาตรา 16 (11)) 
 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16(15)) 
  (2)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ( มาตรา 51(5)) 
  (3) หน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ( มาตรา 50 (4) และมาตรา 
16(31)) 
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
     เทศบาลต าบลส าโรง ได้น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์มาตามข้อ 5 มาก าหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจรองและ
พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ มีดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (2) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (5) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (8) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (9) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  (10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ภารกิจรอง 
  (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (3) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (4) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (6) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
  ท้องถิ่น 
  (7) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  (8) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  (9) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ 
ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
  (10) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลสามารถจะแก้ไข ปัญหาของเทศบาลต าบลส าโรง
ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการ
ด าเนินการของเทศบาล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังห วัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า ให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
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 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานรากเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรบุคคลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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 ๒. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสนอภาคทางสังคม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่งคง 
      ๓. แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
   “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
  

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
เมืองน่าอยู ่ การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ ว  ินัย มีการวางผังเมืองที่เป็น

เอกลักษณ์ระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมือง
อัจฉริยะ เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักทั้งทางอากาศ ทาง
รถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และในด้านความ
ปลอดภั ย ใน ชีวิตและทรัพย์ สิ นของประชาชน  ทั้ งจากปัญ หา
อาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด การแก้ปัญหา และการ
ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาปรับปรุง และ
เสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ให้
ครอบคลุมพื้นท่ี 

ประตูสู่การค้าการลงทุน การส่งเสริมการค้าชายแดนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ในภูมิภาค และเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน 
มีเส้นทางการคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออกและ
น าเข้าที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี 

ท่องเที่ยวหลายมิติ การมีแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ห ลากหลายเป็ นที่ ยอมรับของ
นักท่องเที่ยว เช่น  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่องท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมและกระดับศักยภาพ
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการเกิดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท่องเที่ยวกับระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อจ าหน่ายใน
ระดับสากลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย
เกษตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี เกษตร
อินทรีย์  มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกับผู้บริโภคและ
การตลาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 
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 วัตถุประสงค ์
  ๑.พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูประโภคให้มีความทันสมัย รองรับการ
ขยายตัวจากส่วนกลางลากรใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ังคง ปลอดภัยในทุกมิติ 
  ๒.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษา และ
สาธารณสุขทีทีคุณภาพบนมาตรฐานบนความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๓.ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๔.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพ่ือสร้าง
รายได้และมูลค่าเพ่ิม 
  ๕.ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
  ๖.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  ๒.ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  ๓.การขยายตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
  ๔.เมืองแห่งโอกาสในทุก้าน (การศึกษา,สุขภาพ,กีฬา,ท่องเที่ยว,การค้าการลงทุน,วัฒนธรรมฯลฯ) 
  ๕.เมืองแห่งการค้าขายชายแดน (Logistics) 
  6.เมืองแห่งการเกษตรอินทรีย์ 
  ๗.พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
  8.เมืองแห่งศูนย์กลางการประชุม (MLCF City) 
  9.เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐.พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
 จังหวัดอุบลราชธานีได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ประเด็นการพัฒนาตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าการเกษตรสู่สากล 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๕  การสร้างความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี ๑ วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
   แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
   แนวทางท่ี ๔ ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
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   แนวทางท่ี ๕ พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
   แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
   แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
   แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
   แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
   แนวทางท่ี ๕  ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   แนวทางท่ี ๑ บูรณาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ทุกภาคส่วน 
   แนวทางท่ี ๒ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่  และกฎหมายแก่
ประชาชน 
   แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมและบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
   แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานของภาครัฐโดยประชาชน 
  แนวทางท่ี ๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในเข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทียว 
   แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
   แนวทางท่ี ๓ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนร่วม 
   แนวทางท่ี ๔ สร้างเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
   แนวทางท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
   แนวทางท่ี ๖ ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี ๑ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
   แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
   แนวทางท่ี ๔ จัดให้มีระบบการจัดการพื้นที่สาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารการจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๑ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๒ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๓ จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๓ พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



58 
                  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖    

   

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 “ ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  งามล้ าประเพณี  คุณภาพชีวิตดี  และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม ” 
 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION) 
  ๑)พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  ๒)ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ๓)สร้างเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๔)พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของเทศบาลในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖)สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๗)พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน
เทศบาล 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
 ๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง 
 ๒. สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน 
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวธรรมาภิบาล 
 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 ๑. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน โดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 ๒. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจาการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหา
ความยากจน 

สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
และปัญหาความยากจนลดลง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิด
มลภาวะ และมีความยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ 

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนว
ธรรมาภิบาล 

 

๒.๖ กลยุทธ์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ๓.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านควบคุมและป้องกันโรค  
  ๔.๕กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา  และนันทนาการ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
  ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง  การปกครอง  และการ
  บริหารแก่ประชาชน  
  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการที่ดี 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลส าโรง 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลส าโรง การก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลส าโรง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ  ๑๒ กลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ๓.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านควบคุมและป้องกันโรค  
  ๔.๕กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา  และนันทนาการ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
  ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง  การปกครอง  และการ
  บริหารแก่ประชาชน  
  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง มุ่งพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จุดแข็ง   (Strengths) 
 1) ประชาชนส่วนมากมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและด้านคุณภาพชีวิต 
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 2) เทศบาลต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 
 3) มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล  กับส่วนราชการต่างๆ องค์กร 
ภาครัฐ  และเอกชนเป็นอย่างดี 
 5) มีโรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 6) มีเส้นทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก  อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก 
 7) สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
 8) การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
 9) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

จุดอ่อน   (Weakness) 
 ๑) มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

 ๒) ผู้น าชุมชนบางหมู่บ้านขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชน
ให้ความร่วมมือและสนใจร่วมการพัฒนา 
 ๓) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 ๔) มีล าห้วย  ล าน้ าขนาดเล็กจึงจึงกักเก็บน้ าไม่ได้เพียงพอส าหรับการอุปโภค บริโภค 
 ๕) ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  และสิ่งแวดล้อม 
 ๖) ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 ๗) บุคลากรมีไม่เพียงพอกับต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 

 

โอกาส   (Opportunity) 
 1) จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงานโครงการตามแนวทาง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2) ส านักงบประมาณและจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
แผนงานโครงการตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 3) มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดผ่านจ านวน 1 สาย สามารถรองรับการขยายตัวของ 
การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 4) เทศบาลต าบลส าโรงสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค  (Threat) 
 1) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
 2) หน่วยงานราชการมีโครงการที่ดีน าเสนอ  แต่ไม่มีงบประมาณส าหรับด าเนินการ 
 3) ผู้น าชุมชนบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วม 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 -แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
 -การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 -รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
๓.๓ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลต่อ อปท. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
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และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asian จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 จาการที่เทศบาลต าบลส าโรงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลส าโรงในยุทธศาสตร์ต่างๆ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้า
มาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
  การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาท
น้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไป
เพราะแรงงานจะเคลื่อนย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่ง
งานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน  และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพ่ิมขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรต้องวางแผน
รับมือ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 
ดังนั้น เทศบาลต าบลส าโรง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ศาสนา 
 ใน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนมีศาสนาที่ส าคัญอยู่ 5 ศาสนาคือ

อิสลาม คริสต์ พุทธ ฮินดู ซิกส์ และมีลัทธิความเชื่ออ่ืนๆอีกมากมากมาย เมื่อมารวมกันแล้ว ย่อมจะกลายเป็นเรื่องของ
คนที่ต่างความคิด แตกต่างทางความเชื่อ จะต้องยอมรับความเชื่อของกันและกัน 
            เอกลักษณ์ ของแต่ละชาติก็แตกต่างกัน บางประเทศชอบสนุกสนาน บางประเทศหน้าเคร่งพร้อมที่จะหา
เรื่อง บางประเทศกล้าหาญจนถูกมองว่าเป็นนักเลง มีบางประเทศมีเอกลักษณ์พิเศษจนยากท่ีจะเข้าใจ นั่นเพราะ
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนศาสนาท าให้เกิดเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง 
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนาในอนาคต

และอุปสรรคหรือภัยคุกคามของเทศบาลต าบลส าโรง ในรูปแบบ SWOT ดังนี้     
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ 
    –  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    –  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง) 
    –  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    –  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    –  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
๔.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
  

๑.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนา
ได้ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก  บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    –  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
      -  ต าแหน่งบริหารว่างสรรหาแล้วไม่ได้ 
๔.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ 
    –  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    –  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง) 
    –  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    –  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    –  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
๔.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๑.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนา
ได้ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก  บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/พนักงานจ้าง) 
    –  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
      -  ต าแหน่งบริหารว่างสรรหาแล้วไม่ได้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ 
    –  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    –  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง) 
    –  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    –  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    –  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
๔.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
๕.  ศักยภาพของชุมชน 
    -  มีพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุโบราณล้ าค่าของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 
    -  มีภาษาถิ่นหลายภาษา เช่น ลาว เขมร ส่วย และ
ไทยโคราช   

๑.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนา
ได้ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก  บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒.  ระบบข้อมูล 
    –  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
๓.  อัตราก าลัง  (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง) 
    –  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
      -  ต าแหน่งบริหารว่างสรรหาแล้วไม่ได้ 
 

๔.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
๕.  ศักยภาพของชุมชน 
     –  ขาดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
     -  ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        –  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร   

     -  ภาษาอังกฤษส่วนมากพูด อ่าน เขียนไม่ได้ 
๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต (Opportunity) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) 
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด/อ าเภอ           

ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล 

-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายา 
เสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล                                                                                
          -  พันธกจิของเทศบาลต าบลส าโรง เอ้ือต่อการ
พัฒนา 

-  การเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาและการกระจายสินค้า
และแรงงานของท้องถิ่นมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน 

-   ความไม่พร้อมของคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน 
ภารกิจต่างๆ ขององค์การ 

- ความไม่พร้อมของงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง 
จ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้และเป็นไปโดยไม่ต่อเนื่อง 

- ความไม่พร้อมในของ วัสดุ เครื่องใช้ 
ส านักงานอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่องหรือหยุดชะงัก 

- ความไม่พร้อมของการจัดองค์การ การ 
บริหารจัดการที่มีอ านาจของนักการเมืองครอบง าท าให้
การท างานตามระเบียบท าได้ยากและมีความเสี่ยง 

 
๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 เทศบาลต าบลส าโรง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   ๔   กอง   ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น ๖๑ อัตรา แม้ว่าการถ่ายโอนภารกิจ
และปริมาณงานจะมเีพ่ิมมากข้ึนในทุกส่วนราชการ แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลก็มีแนวโน้มลดลงทุกปี  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับลดอัตราก าลังว่าง จ านวน ๓ อัตรา โดยปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่เพ่ือปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลต าบลส าโรงต่อไป แต่เนื่องจาก
เทศบาลต าบลส าโรงมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่
ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลส าโรงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเทศบาลต าบลส าโรง ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  ส่วนราชการ ดังนี้  
 ๑.ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานควบคุม ก ากับดูแล และเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคลของเทศบาล งานจัดท าเทศบาล
บัญญัติ งานการประชุมสภา  ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๒.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
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ของเทศบาล การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การจัดเก็บรายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 ๔. กองการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา 
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย 
การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทางการศึกษา งานการบริหารงานบุคคลครูของเทศบาล เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕.หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์ จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ 
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย    
 ซึ่งผลการเปรียบเทียบของพนักงานเทศบาลยังมีจ านวนอัตราก าลังที่น้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียงและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าโรงก็ยังมีความเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงานเมื่อเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ อปท. 
จ านวน
ส่วน

ราชการ 

จ านวน (คน) 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 

หมาย
เหต ุ

พนักงาน
เทศบาล/

พนักงานครู 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ/
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

256๓ 

1. ทต.ส าโรง ๔ ๒๔ ๓๕ ๔7,๐๐๐,๐๐๐ 12 6,957  
๒. ทต.สีวิเชียร ๔ ๒๗ 32 ๔๒,000,000 1๖ 6,๗๘๑  
๓. ทต.โซง ๔ 26 26 38,192,000 12 6,913  
4. ทต.ห้วยขะยุง ๔ 2๔ ๑๗ ๓๙,๑๘๕,๐๐๐ ๗ ๓,๒๔๕  
5. ทต.ธาต ุ ๔ ๒๗ ๒๖ 47,000,000 11 6,140  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังของเทศบาลส าโรงให้เหมาะสม  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
 เทศบาลต าบลส าโรงได้จัดท าการวิเคราะห์ปริมาณงาน โดยการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน
ราชการที่มีผลการด าเนินการประจ าปี ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังในแต่ละประเภทต าแหน่งเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
มีอยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล  

มีอัตราก าลัง  จ านวน     11    ต าแหน่ง  11  อัตรา   ว่าง   1   อัตรา ดังนี้  
1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)      จ านวน  ๑  อัตรา 
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน  ๑  อัตรา 
4.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๘.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
9.นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
10.เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
๑1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง    จ านวน   ๑๔   ต าแหน่ง   20  อัตรา  ว่าง  ๓  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 
๖.ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  ๓  อัตรา 
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๑๐.พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)    จ านวน  ๑  อัตรา 
๑๑.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๒  อัตรา 
๑๒.คนประจ ารถขยะ      จ านวน  3  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๓.พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  2  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา) 
๑๔.พนักงานขับรถขยะ      จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.กองคลัง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง  ๔ อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
๔.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 

พนักงานจ้าง  มีอัตราก าลัง   จ านวน    ๔   ต าแหน่ง    ๔ อัตรา   ว่าง   -   อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 

๓.กองช่าง 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๓    ต าแหน่ง     3    อัตรา   ว่าง   ๑   อัตรา  ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    จ านวน  ๑  อัตรา(ขอให้ กสถ.สรรหา) 
๓.นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้าง   มีอัตราก าลัง   จ านวน  ๖  ต าแหน่ง   ๖  อัตรา ว่าง    ๑   อัตรา  ดังนี้ 
๑.พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ)     จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ      จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๓.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๖.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา     จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง)  
๔.กองการศึกษา 

มีอัตราก าลัง  จ านวน     ๔    ต าแหน่ง    ๖ อัตรา   ดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.ครู (คศ.๒)       จ านวน  ๒  อัตรา 
๔.ครู (ค.ศ.๑)       จ านวน  ๒  อัตรา 
พนักงานจ้าง มีอัตราก าลัง จ านวน   ๗   ต าแหน่ง  ๙   อัตรา  ว่าง   ๑  อัตรา  ดังนี้ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๑  อัตรา  
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๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๔.ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก      จ านวน  ๒  อัตรา 
๕.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)      จ านวน  ๒  อัตรา 
๖.ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  ๑  อัตรา 
๗.คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง) 
 

๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอัตราก าลัง  จ านวน     1    ต าแหน่ง    1 อัตรา  ว่าง   1  อัตรา ดังนี้  

 ๑.นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จ านวน  ๑  อัตรา(ว่าง)   
สรุป  เทศบาลต าบลส าโรงมีความต้องการก าลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจ โครงการ กิจกรรมของเทศบาลต าบลส าโรง 

โดยสามารถแยกประเภทต าแหน่ง ระดับ จ านวน ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภท/สายงาน ระดับ 
จ านวนอัตราก าลังคนที่

ต้องการ (อัตรา) 
1 บริหารท้องถิ่น กลาง/ต้น 2 
2 อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๔ 
3 วิชาการ ปก./ชก. ๑๑ 
๔ ทั่วไป ปง./ชง. 4 
5 สายงานการสอน ค.ศ.๑ ,ศศ.๒ 4 
6 พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ 2๓ 
7 พนักงานจา้งตามภารกิจ ผู้มีทักษะ ๔ 
8 พนักงานจ้างทั่วไป ทั่วไป 12 

รวม 6๔ 
 จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างส่วนราชการ ต้นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคน กระบวนการและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงานตามพันธกิจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน การเปรียบเทียบอัตราก าลังกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน น ามาสรุปปัญหาและแนวทางการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
ดังนี้ 

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. มีโครงส่วนราชการที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจ
 ด้านสาธารณสุข ท าให้ประชาชนไม่ได้รับบริการ
 สาธารณะในด้านดังกล่าวเท่าที่ควร โดยเฉพาะใน
 ปัจจุบันซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค         
 โควิด - 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
 และท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการวิเคราะห์และวางแผนการก าหนดโครงส่วน
ราชการให้ มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. มีอัตราก าลังคนที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณ
 งาน ความรับผิดชอบ ที่ เพ่ิมมากขึ้น จนกลาย           
 เป็นภาวะ “งานล้นคน” ในภารกิจงานต่าง ๆ เช่น 
 งานสาธารณสุข งานนิติการ เป็นต้น 

ควรพิจารณาวางแผนการก าหนดกรอบอัตราก าลังให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน ความรับผิดชอบ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสายงานที่มีภารกิจงานที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ เฉพาะทาง
หรือวิชาชีพ  
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๘.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการก าหนดกองหรือส่วนราชการของ
เทศบาล  เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรงมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ การบริหาร 
อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น  เทศบาลต าบลส าโรงได้ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3  ปี (พ.ศ. 25๖๔ – 256๖) ภายใต้ภารกิจ
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ใหม่) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
    - งานสารบรรณ  
    - งานเลขานุการผู้บริหาร 
    - งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    - งานอ านวยการ 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
 1.2 งานการเจ้าหน้าที ่
     - งานบรรจุและแต่งตัง้ โอน ย้าย 
     - งานเลื่อนขัน้เงินเดือน เลือ่นระดับ 
     - งานวนิัย 
     - งานสิทธิและสวัสดิการ 
 1.3 งานนโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวชิาการ 
     - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
     - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
     - งานงบประมาณ 
1.4 งานนิติการ 
     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ ์
     - งานระเบยีบการคลงั 
     - งานเทศบญัญัต ิ
 

1. ส านักปลัด 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
    - งานสารบรรณ  
    - งานเลขานุการผู้บริหาร 
    - งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    - งานอ านวยการ 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
 1.2 งานการเจ้าหน้าที ่
     - งานบรรจุและแต่งตัง้ โอน ย้าย 
     - งานเลื่อนขัน้เงินเดือน เลือ่นระดับ 
     - งานวนิัย 
     - งานสิทธิและสวัสดิการ 
 1.3 งานนโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวชิาการ 
     - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
     - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
     - งานงบประมาณ 
1.4 งานนิติการ 
     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ ์
     - งานระเบยีบการคลงั 
     - งานเทศบญัญัต ิ
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ใหม่) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

หมายเหตุ 

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานอ านวยการ 
     - งานป้องกัน 
     - งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
     - งานกู้ภัย 
     - งานสนับสนนุและรักษาความสงบ  
        เรียบร้อยและความมั่นคง 
 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานส่งเสริมปศุสัตว ์
     - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
 1.7 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
     - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
     - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  
และคนพิการ และด้อยโอกาส  
 1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     - งานบริหารสาธารณสุข 
     - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     - งานส่งเสริมสุขภาพและ 
สาธารณสุข 
     - งานควบคุมโรค 
     - งานรักษาความสะอาด 
 1.9 งานกิจการสภา 
     - งานประชุมสภาเทศบาล 
     - งานระเบยีบข้อบังคบัการประชุม 
     - งานอ านวยการ และประสานราชการ 
     - งานชุมชนสัมพนัธ ์
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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     - งานสนับสนนุและรักษาความสงบ  
        เรียบร้อยและความมั่นคง 
 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานส่งเสริมปศุสัตว ์
     - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 1.7 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
     - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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     - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  
และคนพิการ และด้อยโอกาส  
 1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     - งานบริหารสาธารณสุข 
     - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     - งานส่งเสริมสุขภาพและ 
สาธารณสุข 
     - งานควบคุมโรค 
     - งานรักษาความสะอาด 
 1.9 งานกิจการสภา 
     - งานประชุมสภาเทศบาล 
     - งานระเบยีบข้อบังคบัการประชุม 
     - งานอ านวยการ และประสานราชการ 
     - งานชุมชนสัมพนัธ ์
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ใหม่) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
   ๒.๑งานการเงินและบัญช ี
    - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
    - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
    - งานจัดท าเช็คและเอกสารการจ่ายเงิน 
    - งานเบิกจา่ยเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญ 
คูจ่่าย 
    - งานจัดท าบัญชีและเบียนเก่ียวข้องทุกประการ 
    - งานจัดท ารายงานประจ าวนัประจ าเดือน  
ประจ าป ี
  ๒.๒งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
   - งานวางแผนและการจัดเก็บรายได้ 
   - งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการ
ก าหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและทีดนิ ภาษี 
บ ารุงท้องที ่
   - งานพฒันารายได ้
   - งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
  ๒.๓งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
   - งานจัดท าแผนจัดหาพสัดุประจ าปี 
   - งานจัดซื้อจัดจา้งตามแผนฯ และขั้นตอนตา่งๆ 
ตามระเบียบพัสด ุ
   - งานจัดท าบัญชีรบัจ่ายพสัด ุ
   - งานจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

2. กองคลัง 
   ๒.๑งานการเงินและบัญช ี
    - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
    - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
    - งานจัดท าเช็คและเอกสารการจ่ายเงิน 
    - งานเบิกจา่ยเงินและตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จา่ย 
    - งานจัดท าบัญชีและเบียนเก่ียวข้องทุกประการ 
    - งานจัดท ารายงานประจ าวนัประจ าเดือน 
ประจ าป ี
  ๒.๒งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    - งานวางแผนและการจัดเก็บรายได้ 
    - งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการ
ก าหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและทีดนิ ภาษี
บ ารุงท้องที ่
    - งานพฒันารายได ้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
  ๒.๓งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งานจัดท าแผนจัดหาพสัดุประจ าปี 
    - งานจัดซื้อจัดจา้งตามแผนฯ และขั้นตอนตา่งๆ 
ตามระเบียบพัสด ุ
    - งานจัดท าบัญชีรบัจ่ายพสัดุ 
    - งานจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 

3. กองช่าง 
  3.1 งานก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและงานบูรณะถนน 
     - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ 
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    - งานออกแบบ 
 

3. กองช่าง 
  ๓.๑ งานธุรการ 
     - งานสารบรรณของกองช่าง 
     - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ 
     - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
     - งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
     - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 
  3.๒ งานก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและงานบูรณะถนน 
     - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ 
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ใหม่) 
(พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
3.3 งานผังเมือง 
     - งานวางระบบผังเมือง 
     - งานบริหารจัดการผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณปูโภค 
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
     - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
     - งานระบายน้ า 
 

   3.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    - งานออกแบบ 
   3.๔ งานผังเมือง 
     - งานวางระบบผังเมือง 
     - งานบริหารจัดการผังเมือง 
   3.๕ งานประสานสาธารณูปโภค 
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
     - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
     - งานระบายน้ า 
 

 

4. กองการศึกษา 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
     - งานบริหารการจัดการด้านการศึกษา 
     - งานแผนงานและวิชาการ 
     - งานการศึกปฐมวัย 
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
     - งานกิจกรรมพัฒนาศึกษาเด็กและเยาวชน 
     - งานประเพณี ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
     - งานกีฬาและสันทนาการ 
     - งานบริหารทั่วไป    
   

4. กองการศึกษา 
   ๔.๑ งานธุรการ 
     - งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์   
    - งานการติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ   
    - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  
    - งานสาธารณกุศลของกองและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความช่วยเหลือ  
    - งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ  
  4.๒ งานบริหารการศึกษา 
    - งานบริหารการจัดการด้านการศึกษา 
    - งานแผนงานและวิชาการ 
    - งานการศึกปฐมวัย 
  4.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม              
    - งานกิจกรรมพัฒนาศึกษาเด็กและเยาวชน 
    - งานประเพณี ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 
    - งานกีฬาและสันทนาการ 
    - งานบริหารทั่วไป    
   

 

 ๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี  ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ 
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพื้นฐานใน
การก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
 ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
  ๑.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
  ๒.ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลัง เช่น การบรรจุ การเลื่อนระดับ/ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
การโอน ย้าย การลาออกจากราชการ ฯลฯ 
  ๓.ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
 ๒. การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่า
งานหรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
 แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  ๑๐  ประการ 
  ๑.มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ หรือไม่ 
  ๒.นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
  ๓.ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
  ๔.ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการ
แทน 
  ๕.ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
  ๖.การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
  ๗.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
  ๘.ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต 
  ๙.มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
  ๑๐.สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
 ๓. การค านวณก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.ปริมาณงานต้องการสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเน
ปริมาณในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มี
หลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
  ๒.มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้เวลาการท างานแต่ละชิ้นการคิด
วันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
  ๑  ปี  จะมีวันท างาน  ๕๒   สัปดาห ์
  ๑  สัปดาห์   จะมีวันท างาน  ๕     วัน 
  ๑  ปี    จะมีวันท างาน  ๒๖๐ วัน 
  วันหยุดราชการประจ าปี   ๑๓   วัน 
  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)            ๑๐   วัน 
  คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ  ลาป่วย  ๗     วัน 
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  รวมวันหยุดใน  ๑  เดือน   ๓๐   วัน 
 *วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  ๑  ปี ๒๓๐ วัน 
 เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  ๑ ปี ๖     ชัว่โมง 
 (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวลาพักกลางวัน  ๑  ชม. – เวลาพักส่วนตัว  ๑ ช.ม.) 
 **เวลาท างานของข้าราชการใน  ๑   ปี  (๒๓๐ X 6)   ๑,๓๘๐ ชัว่โมง 
 หรือ (๑,๓๘๐ X 60)     ๘๒,๘๐๐ นาท ี
 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะให้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์สูตรในการค านวณ 
 จ านวน   =  ปริมาณงานทั้งหมด (1 ปี) X เวลามาตรฐานต่อ  ๑   ชิ้น 
         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 ๒.การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ 
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมกันทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนด
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อ
ควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
  ๒.๑ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
  ๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เทศบาลต าบลส าโรง จึงได้วิเคราะห์ปริมาณ
งานในปีปัจจุบัน เพ่ือก าหนดต าแหน่งใน  ๓  ปีข้างหน้า โดยได้วิเคราะห์ปริมาณงานแต่ละต าแหน่ง แต่ละกองไว้แล้ว 
  การวิเคราะห์ปริมาณงานดังกล่าวในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งได้วิเคราะห์ภารกิจที่ต้องด าเนินการใน  ๓  
ปีข้างหน้า  โดยึดภารกิจงานจากแผนพัฒนา  ๓  ปี  ซึ่งเทศบาลต าบลส าโรงจะต้องด าเนินการและเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจของเทศบาลต าบลส าโรงเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดในทุกยุทธศาสตร์ โดยสรุปก าลังคนที่จะต้องก าหนดใน
แผนอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการได้ ดังนี้ 

(๑) ส านักปลัดเทศบาล  จ านวนก าลังคนที่ต้องการ  ๒๙.๖๘ คน 
(๒) กองคลัง    จ านวนก าลังคนที่ต้องการ    ๙.72 คน 
(๓) กองช่าง   จ านวนก าลังคนที่ต้องการ  10.๒๕ คน 
(๔) กองการศึกษา  จ านวนก าลังคนที่ต้องการ  ๑๖.๒๕ คน 
(๕) หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวนก าลังคนที่ต้องการ     1.19 คน 

รวมจ านวนก าลังคนที่ต้องการทั้งสิ้น  ๖๗.๐๙ คน 
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
ตามข้อ  8.1  เทศบาลต าบลส าโรง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน

ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลและเพ่ือให้การบริหารงานของ 
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  25๖๔ – 256๖ เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตราก า
ลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

25๖๔ 25๖๕ 256๖ 25๖๔ 25๖๕ 256๖ 
1. 
 

2. 

ปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

 

 
๓. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1๐. 
1๑. 

 
1๒. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
๒๐. 
21. 

 
22. 
23. 
24. 
25. 

 

ส านักปลดัเทศบาล (๐๑) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร/ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ผูช้่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถขยะ 
พนักงานขับรถยนต์ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานท่ัวไป 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
 

1 
๒ 
3 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
3 
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๒ 
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1 
1 
1 
1 
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1 
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๒ 
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1 
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1 
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- 
- 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอใช้บญัชี 
กสถ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 
 
 
 
 
 

ว่าง ๑ อัตรา 
ว่าง ๑ อัตรา 
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  25๖๔ – 256๖ เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ล าดับ 
ท่ี 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตราก า
ลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

25๖๔ 25๖๕ 256๖ 25๖๔ 25๖๕ 256๖ 
 

๒๖. 
 

๒๗. 
28. 
29. 

 
30. 
31. 
32. 

 
33. 

 
34. 

 
35. 
36. 

 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

 
42. 

 
43. 

 
44. 
45. 

 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

 
๕๑. 
๕๒. 

 
๕๓. 

กองคลัง (๐๒) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
นักวิขาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
พนกังานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 
กองช่าง (๐๓) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนกังานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
กองการศกึษา (๐๔) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ครู  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก     
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
พนักงานจ้างทั่วไป   
ผู้ดูแลเด็ก 
คนงานท่ัวไป 
หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ขอใช้บญัชึ 
กสถ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอใช้บญัชี 
กสถ. 

 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 
 

ว่าง 
รวม ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ - - -  



78 
                  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖    

   

 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

1) ส านักปลัดเทศบาล มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน  9  ต าแหน่ง  9  อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 ๓๔,๖๘๐ ๔๑๖,๑๖๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๒๐๐ 

2. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 31,880 ๓๘๒,๕๖๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ 
3. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 1 ๒๗,๔๘๐ ๓๒๙,๗๖๐ ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ 
4. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 1 2๖,980 323,760 ๑๒,๖๐๐ ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๓๒๐ 
5. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 ๒๒,๒๓๐ ๒๖๖,๗๖๐ ๙,๐๐๐ ๘,๗๖๐ ๙,๒๔๐ 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ๒๑,๕๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ๘,๗๖๐ ๙,๐๐๐ ๘,๗๖๐ 
7. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 ๒๔,๒๗๐ ๒๙๑,๒๔๐ ๑๑,๐๔๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๐,๙๒๐ 
๘. เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 1 ๑๙,๕๘๐ ๒๓๔,๙๖๐ ๙,๓๖๐ ๙,๙๖๐ ๑๐,๒๐๐ 
๙. นิติกร ปก./ชก. ว่าง - ๓๕๕,๓๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       

๑๐. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๑ ๑๘,๔๗๐ ๒๒๑,๖๔๐ ๘,๘๘๐ ๘,๔๐๐ ๙,๖๐๐ 
๑๑. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ๑ ๑๗,๖๓๐ ๒๑๑,๕๖๐ ๘,๕๒๐ ๘,๘๘๐ ๙,๐๐๐ 
๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑๖,๖๔๐ ๑๙๙,๖๘๐ ๘,๐๔๐ ๘,๔๐๐ ๘,๗๖๐ 
๑๓. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๖๐ ๗,๘๐๐ 
14. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๖๐ ๗,๘๐๐ 
15. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 15,000 ๑๘๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๖๐ ๗,๘๐๐ 
๑6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑๒,๘๔๐ ๑๕๔,๐๘๐ ๖,๒๔๐ ๖,๔๘๐ ๖,๗๒๐ 
๑7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
๓ ๑๑,๕๐๐  

๑๐,๙๘๐ 
๙,๖๔๐ 

๓๘๕,๔๔๐ ๑๕,๔๘๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๖,๘๐๐ 

๑๘. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ว่าง - ๑๘๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๖๐ ๗,๘๐๐ 
19. พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) ๑ 10,290 123,480 5,040 5,160 5,400 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

1. ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 41,250 495,000 ๑๖,๔๔๐ ๑๘,๑๒๐ ๑9,440 

2. รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 29,680 356,160 ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๔๔๐ 
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ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

พนักงานจ้างท่ัวไป       
๒๐. คนงานทัว่ไป ๒ ๙,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ - - - 
๒๑. คนงานประจ ารถขยะ 3 9,๐๐๐ 324,๐๐๐ - - - 
๒๑. พนักงานขับรถขยะ ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ - - - 
๒๓. พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ - - - 
24. พนักงานขับรถยนต์ ว่าง - ๑๐๘,๐๐๐ - - - 
 

2) กองคลัง  มีอัตราก าลัง  ปัจจุบันจ านวน   ๘  ต าแหน่ง  ๘   อัตรา  ว่าง  1   อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 ๓๓,๕๖๐ ๔๐๒,๗๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๐๘๐ 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 ๓๐,๒๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ๑ 17,290 207,480 ๗,๐๘๐ ๗,๖๘๐ ๗,๖๘๐ 
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. ว่าง - 297,900 9,720 9,720 9,720 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ ๑๔,๕๐๐ ๑๗๓,๔๐๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐ ๗,๕๖๐ 
๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑๓,๐๔๐ ๑๕๖,๔๘๐ ๖,๓๖๐ ๖,๖๐๐ ๖,๘๔๐ 
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 11,500 ๑๓๘,๐๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๕๒๐ ๕,๕๒๐ 

พนักงานจ้างท่ัวไป       
๘. คนงานทั่วไป ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ - - - 

 
3) กองช่าง  มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน  ๘  ต าแหน่ง  ๘  อัตรา  ว่าง ๑  อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๔ 256๖ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 ๒๒,๖๒๐ ๓๑๓,๔๔๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๗๖๐ 

๒. วิศวกรโยธา ปก./ชก. ว่าง - ๓๕๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
3. นายช่างโยธาช านาญงาน 1 ๒๐,๓๖๐ ๒๓๙,๖๔๐ ๙,๗๒๐ ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๔๔๐ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
๔. พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) ๑ ๑๑,๖๓๐ ๑๓๙,๕๖๐ ๕,๖๔๐ ๕,๘๘๐ ๖,๑๒๐ 
๕. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ ๑๐,๙๘๐ ๑๓๑,๗๖๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๕,๗๖๐ 
๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ๑ ๑๑,๕๐๐ ๑๓๘,๐๐๐ ๕,๕๒๐ ๕,๗๖๐ ๖,๐๐๐ 
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑๐,๘๑๐ ๑๒๙,๗๒๐ ๕,๒๘๐ ๕,๔๐๐ ๕,๖๔๐ 
๘. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ ๑ ๑๑,๘๕๐ ๑๔๒,๒๐๐ ๕,๗๖๐ ๖,๐๐๐ ๖,๒๔๐ 
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พนักงานจ้างท่ัวไป       
๙ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ว่าง - ๑๐๘,๐๐๐ - - - 

 
 

4) กองการศึกษา  มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน ๑๑ ต าแหน่ง ๑๕  อัตรา ว่าง ๑  อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

1. ผู้อ านวยกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 ๒๓,๕๕๐ ๓๒๔,๖๐๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๗๖๐ ๑๑,๘๘๐ 

2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  1 16,940 203,280 ๗,๕๖๐ ๗,๕๖๐ ๗,๖๘๐ 
๓. ครู ชก. ๒ - - - - - 
๔. คร ู ๒ - - - - - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๕. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ๑ ๑๙,๙๔๐ ๒๑๒,๖๔๐ ๘,๕๒๐ ๘,๘๘๐ ๙,๒๔๐ 
๖. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ - - - - - 
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑๐,๙๗๐ ๑๓๑,๖๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๕,๗๖๐ 
๘. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๒ ๑๕,๘๐๐ ๓๗๙,๒๐๐ ๑๕,๓๖๐ ๑๕,๘๔๐ ๑๖,๕๖๐ 
๙. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ๒ - - - - - 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑๐. ผู้ดูแลเด็ก ๑ - - - - - 
11. คนงานทั่วไป ว่าง - ๑๐๘,๐๐๐ - - - 
 

๕) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน  ๑  ต าแหน่ง  ๑  อัตรา  ว่าง  ๑  อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
25๖๑ 25๖๒ 256๓ 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ว่าง - ๓๕๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 คือ 4๕,000,000.-บาท มาค านวณโดยประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เพ่ือเป็นฐานการค านวณส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 คือ 47,000,000.-บาท ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 คือ 49,350,000.-บาท 
และฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 คือ ๕1,817,500.-บาท 

 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี 25๖๔ ปี 25๖๕ ปี 256๖ 
 

1 
 

47,000,000 49,350,000 ๕1,817,500 
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การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง 
 “ต าบลน่าอยู่  ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  น าสู่เกษตรปลอดภัย ” 
พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
       พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           พันธกิจที่ 5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
          พันธกิจที่ 7  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
          พันธกิจที่ 8  รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
          พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 

พันธกิจที่ 10  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
   

 
1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และราง
ระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.ขยายเขตไฟฟ้า 
4.พัฒนาระบบประปา 
6.ก่อสร้างบปรุง/ปรัหอกระจายขา่ว 
7.ก่อสร้างศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาด้านการสรา้งความเข้มแข็งของระบบ 
เศรษฐกิจ 

 
1.พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.ส่งเสรมิอาชีพ และเพิ่มรายได ้
3.ส่งเสรมิการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
4.ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสรมิเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านพัฒนาคณุภาพชีวติและสร้างสังคม 
ให้เข้มแข็ง 
  

 
1.การส่งเสริมการสาธารณสุข 
2.การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการ 
4.ส่งเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
5.ส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคม 
6.ส่งเสรมิความเขม้แข็งในชุมชน 
7.ส่งเสรมิการมีที่อยู่อาศยัและที่ท ากินเป็นของตนเอง 
8.ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาด้านการสรา้งความปลอดภัยของ 
ประชาชนและองค์กร  

 
1.แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของ
ประชาชนและองค์กร 
2.แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
  

 
1.แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
3.แนวทางการบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บริหารจัดการขยะอยา่งยั่งยืน 
5. การเพิ่มพ้ืนทีสีเขียวและพื้นท่ีสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  

 
1.แนวทางการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน 
2.แนวทางการส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 
3.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของบุคลากร 
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
5.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต

ของเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Strengths =s) 

  1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร เทศบาลต าบลส าโรง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพ้ืนที่ส่วนต้นทุนอ่ืนๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

 

ต าบลน่าอยู่  ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
น าสู่เกษตรปลอดภัย 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

และสาธารณูปโภค 

การพัฒนาด้านการสร้าง 
ความเข้มแข็งของ 
ระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
 

และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
 

การพัฒนาด้านการสร้างความ
ปลอดภัยของประชาชนและองคก์ร 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  
 

การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
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จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลส าโรงไม่สามารถด าเนินโครงการเองได้ 
 2.  งบประมาณของเทศบาลต าบลส าโรงมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ  เทศบาลต าบลส าโรงยังไม่มีความช านาญ

และบุคลากร 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths =S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2.   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการท างาน  
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3     ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Strengths =s) 
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร เทศบาลต าบลส าโรง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี    
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 4.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  โอกาสที่จะได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 

            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการท างาน  
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง  (Strengths =S)   
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

เท่าท่ีควร 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานยังไม่ทั่วถึง 
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โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แห่งชาติ 
 2.  เทศบาลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  ท าให้การขนส่งสินค้าและการเดินทาง
ไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Strengths =s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
4.  ไม่มีการรณรงค์ปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6   ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Strengths =s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  

การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากรเทศบาลต าบลส าโรง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในเทศบาลต าบลส าโรงค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะ

เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของราชการได้ 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีศักยภาพมากข้ึน
และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของเทศบาล
ต าบลส าโรง เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
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ข้อ 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 
  ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   =  (๓๘,๔๒๔,๘๗๖X๕%)+๑,๙๒๑,๒๔๓.๘๐     =  ๔๐,๓๔๖,๑๑๙.๘๐ บาท 
  ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   =  (๔๐,๓๔๖,๑๑๙.๘๐X ๕%)+๒,๐๑๗,๓๐๕.๙๙ = ๔๒,๓๖๓,๔๒๕.๗๙  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หักเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุฯ,เงินอุดหนุนครู) 

=  (๓๖,๕๙๕,๑๒๐X๕%)+๑,๘๒๙,๗๕๖      =  ๓๘,๔๒๔,๘๗๖     บาท 
  ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   =  (๓๘,๔๒๔,๘๗๖X๕%)+๑,๙๒๑,๒๔๓.๘๐   =  ๔๐,๓๔๖,๑๑๙.๘๐ บาท 
  ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   =  (๔๐,๓๔๖,๑๑๙.๘๐X ๕%)+๒,๐๑๗,๓๐๕.๙๙  = ๔๒,๓๖๓,๔๒๕.๗๙  บาท 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  33    ปี  ของเทศบาลต าบลส าโรงปี  ของเทศบาลต าบลส าโรง 
โครงสร้างส่วนราชการ 

 

 
                           

       
 
                                          

 
 
 
     
 
 
 
                
                                                                 
  

         
 
 
 

 
 

 

 
                      

บริหารท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 1 - 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 4 - - 

ทั่วไป ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวน 1 3 - 

วิชาการ ปก. ชก. ชพ. ชช. 
จ านวน 6 ๗ - - 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
- ๒7 12 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานการเจ้าหน้าท่ี 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานนิติการ 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานส่งเสริมการเกษตร 
7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. งานกิจการสภา 
 
 
 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) 
1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
๑.งานก่อสร้าง 
๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.งานผังเมือง 
๔.งานประสานสาธารณูปโภค 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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       โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 
                 

 
 
                                                                                                                                              
                  
                                                           
  
 
 

 
 

                                                                                                        
  
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

บริหารท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 - - 

ทั่วไป ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวน 1 1 - 

วิชาการ ปก. ชก. ชพ. ชช. 
จ านวน ๒ ๓ - - 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
- 12 ๗ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (๑) 
-ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
-พนักงานตกแต่งสวน (๑) 
-คนงานท่ัวไป (1) 
-พนักงานขับรถยะ (๑) 
-คนงานประจ ารถขยะ (๒) 
-พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง) 
-คนงานประจ ารถขยะ (ว่าง) 

งานนโยบายและแผน 
-นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ปก.) (๑) 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (๑) 
 

งานกฎหมาย
และคด ี

-นิติกร(ปก./ชก.) 
(ว่าง) 

 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-นักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ชก.) (๑) 
-เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (ชง.) (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสารณภยั (๓) 
 
 
 

งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

-นักพัฒนาชุมชน(ปก.) (๑) 
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
(ว่าง) 
-คนงานท่ัวไป (๑) 
 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑) 
-ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑) 
           
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (๑) 
 

งานกิจการสภา 
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       โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บริหารท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 - - 

ทั่วไป ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวน 1 - - 

วิชาการ ปก. ชก. ชพ. ชช. 
จ านวน ๑ 1 - - 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
- 3 ๑ 

ผู้อ านวยการกองคลัง                                                               
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

งานการเงินและบัญช ี
-นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  เจา้พนักงานพัสดุ (ปง.) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 
-  คนงานท่ัวไป (๑) 
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โครงสร้างกองช่าง 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บริหารท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 - - 

ทั่วไป ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวน - 1 - 

วิชาการ ปก. ชก. ชพ. ชช. 
จ านวน 1 - - - 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
- 5 ๑ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น) (ว่าง) 

 

งานก่อสร้าง 
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (ว่าง) 
- นายช่างโยธา (ชง.) (๑)   
 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (ว่าง) 

งานผังเมือง 
- ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (๑) 
  
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
- พนักงานผลิตน้ าประปา (๑) 
- พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา (วา่ง) 
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โครงสร้างกองการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
  
 

          
 
 
 
 
 
 
 

บริหารท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 - - 

ทั่วไป ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวน - - - 

วิชาการ ปก. ชก. ชพ. ชช. 
จ านวน 1 ๔ - - 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
- 7 ๒ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
( นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารการศึกษา 
- ครู (ชก.) (๒) 
- ครู (๒) 
- ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๒) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้ทักษะ) (๒) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๑) 
- คนงานทั่วไป (ว่าง) 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา  (๑)  (ปก.) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ของเทศบาลต าบลส าโรง 
 

 

โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒) 
 

                                                   
                                                 
 
 

  
                                                 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน - - - +๑ - - - - - - - - +๑ 
 
 

 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก (๑) 

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 
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๑๑.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลงัใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ที ่ ชื่อ – สกลุ คณุวุฒ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน 

หมาย
เหต ุเลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ 

1. นายอาคม       ธนูทอง รป.ม. 
(การปกครองท้องถิ่น) 

76-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง 76-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง ๔95,๐0๐ 
(41,25๐x๑๒) 

๘๔,๐๐๐ 
(๗,๐๐๐x๑๒) 

๘๔,๐๐๐ 
 (๗,๐๐๐x๑๒) 

 

2. นายกฤษฎา    ฉันทานุมัติ รป.บ. 
(การปกครองท้องถิ่น) 

76-2-00-1101-00๒ รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น 76-2-00-1101-00๒ รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น ๓56,16๐ 
(๒๙,๖๘๐x12) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐x๑๒) 

 
 

3. นางวราภรณ์  เพียแก้ว รป.ม. 
(การปกครองท้องถิ่น) 

76-2-0๑-๒101-001 หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ) 

ต้น 76-2-0๑-๒101-001 หัวหน้าส านกัลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

ต้น 416,160 
(34,6๘๐x12) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐x๑๒) 

 
 

4. นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ ์ ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อ 
การจดัการทอ้งถิน่) 

76-2-0๑-๓๑0๒-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 76-2-0๑-๓๑0๒-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๓82,๕6๐ 
(31,88๐x12) 

   

5. นางสายสมร   บุดดีภักดิ ์ รป.ม. 
(การปกครองท้องถิ่น) 

76-2-0๑-๓๑0๑-001 นักจดัการงานทั่วไป ชก. 76-2-0๑-๓๑0๑-001 นักจดัการงานทั่วไป ชก. 329,760 
(๒7,48๐x12) 

   

6. นางลภัสรดา    นามบุตร บธ.บ. 
(การบัญชี) 

76-2-0๑-๓๘๐๑-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 76-2-0๑-๓๘๐๑-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. ๒66,76๐ 
(๒2,23๐x12) 

   

7. สิบเอกจักรพงศ์  สตุัญตั้งใจ วท.บ. 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์) 

76-2-0๑-๓๘๑๐-001 นักป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปก. 76-2-0๑-๓๘๑๐-001 นักป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปก. 323,76๐ 
(๒6,98๐x๑๒) 

   

๘. นายทนงศักดิ์   ใจภักด ี ศศ.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

76-2-0๑-๓๑0๓-001 นักวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปก. 76-2-0๑-๓๑0๓-001 นักวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปก. ๒๕๘,๐๐๐ 
(๒๑,๕๐๐x๑๒) 

   

๙. - - 76-2-0๑-๓๑0๕-001 นิติกร ปก./ชก. 76-2-0๑-๓๑0๕-001 นิติกร ปก./ชก. -   ขอให้ 
กสถ. 

๑๐. นางสาวลัดดา  วงศ์ราช ปวส. 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

76-2-0๑-๔๑๐๑-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 76-2-0๑-๔๑๐๑-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. ๒๙๑,๒๔๐ 
(๒๔,๒๗๐x๑๒) 

   

๑๑. นายจักรวาล  ครองบุญ วท.บ. 
(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

76-2-0๑-๔๘๐๕-001 เจ้าพนกังานปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 76-2-0๑-๔๘๐๕-001 เจ้าพนกังานปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ชง. ๒๓๔,๙๖๐ 
(๑๙,๕๘๐x๑๒) 

   

๑๒. นางอรพิน      ดอกดวง บธ.ม. 
(การบัญชี) 

76-2-0๔-๒๑๐๒-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 76-2-0๔-๒๑๐๒-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น ๔๐๒,๗๒๐ 
(๓๓,๕๖๐x๑๒) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐x๑๒) 

  

๑๓. นางสาวรัชนี   ทองวันดี บธ.ม. 
(การบัญชี) 

76-2-0๔-๓๒๐๑-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี ชก. 76-2-0๔-๓๒๐๑-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี ชก. ๓๖๒,๖๔๐ 
(๓๐,๒๒๐x๑๒) 

   

๑๔. นางสาวภทัรภร นามวิสัย บธ.บ.บริหารธรุกิจ 
76-2-0๔-๓๒๐๓-001 

นักวชิาการจัดเก็บรายได้ ปก. 
76-2-0๔-๓๒๐๓-001 

นักวชิาการจัดเก็บรายได้ ปก. 
๒๐๗,๔๘๐ 

(๑๗,๒๙๐x๑๒) 
- - 

 

๑๕. - - 76-2-0๔-๔๒๐๓-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./ชง. 76-2-0๔-๔๒๐๓-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./ชง. - - - ขอให้ 
กสถ. 
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11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3  ปี  (พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ที ่ ชื่อ – สกลุ คณุวุฒ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อืน่ๆ 

1๖. - - 76-2-0๕-๒๑๐๓-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 76-2-0๕-๒๑๐๓-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 
- 

- -  

1๗. - - 76-2-0๕-๓๗๐๑-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 76-2-0๕-๓๗๐๑-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. - - - ขอให้ กสถ. 
๑๘. นายธรณนิทร์     นิลเกต ุ ปวส. 

(ช่างโยธา) 
76-2-0๕-๔๗๐๑-001 นายช่างโยธา ชง. 76-2-0๕-๔๗๐๑-001 นายช่างโยธา ชง. ๒๔๔,๓๒๐ 

(๒๐,๓๖๐x๑๒) 
- -  

๑๙. นายนันทวัฒน์    สิมาวนั ศ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

76-2-0๘-๒๑๐๗-001 ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น 76-2-0๘-๒๑๐๗-001 ผู้อ านวยการกองการศกึษา
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น ๓๑๗,๕๒๐ 
(๒๖,๔๖๐x๑๒) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐x๑๒) 

- 
 

2๐. นางสาวรกัษินา  นีละเสน ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

76-2-0๘-๓๘๐๓-001 นักวชิาการศึกษา ปก. 76-2-0๘-๓๘๐๓-001 นักวชิาการศึกษา ปก. ๒๐๓,๒๘๐ 
(๑๖,๙๔๐x12) 

  
 

2๑. - - 76-2-12-๓๒๐๔-001 นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน 

ปก./ชก. 76-2-12-๓๒๐๔-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
- 

- - ว่าง 

2๒. นางวิลัยพร    ค าศร ี ศศ.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

76-๒-๐๘-2227-71๒ ครู  76๒๐๘222771๒ ครู  ๓๐๒,๔๐๐ 
(๒๕,๒๐๐x๑๒) 

  
 

2๓. นางนภาลัย   บุญศร ี ศ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

76-๒-๐๘-2227-71๓ ครู ชก. 76๒๐๘222771๓ ครู ชก. ๒๙๖,๘๘๐ 
(๒๔,๗๔๐x๑๒) 

  
 

2๔. นางกญัชุชญา แก้วค าชาต ิ ศ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

76-๒-๐๘-2227-71๔ ครู ชก. 76๒๐๘222771๔ ครู ชก. ๓๑๑,๕๒๐ 
(๒๕,๙๖๐x๑๒) 

  
 

2๕. นางรวงทอง   โถตะบุตร ศศ.บ. 
(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

76-๒-๐๘-2227-71๕ ครู  76๒๐๘222771๕ ครู  ๒๗๙,๗๒๐ 
(๒๓,๓๑๐x๑๒) 

  
 

2๖. นางปัณภรณ ์  สบายจิตร ป.ตรี (สัตวศาสตร์) - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร - - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร - 2๔๒,๔๐0 
(๒๐,๒๐๐x12) 

- -  

๒๗. นางพัชรนิทร์   สมคะเน ป.ตรี (สาธารณสุขชุมชน) - ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสขุ 

- - ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข - 231,360 
(๑๙,๒๘๐x12) 

- - 
 

๒๘. นางสาวลัดดา   บุญทอน ป.ตรี (การบัญชี) - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- 218,280 
(๑๘,๑๙๐x12) 

- - 
 

๒๙. น.ส.อ านวย  เจรญิทัศน ์ ป.ตรี (การจัดการทั่วไป) - ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล - - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 204,600 
(๑๗,๐๕๐x12) 

- - 
 

๓๐. - - - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - 180,000 
1(5,000x12) 

  
ว่าง 
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11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3  ปี  (พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ที ่ ชื่อ – สกลุ คณุวุฒ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน 

หมาย
เหต ุเลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ 

๓๑. นายวรัญญ ู     ศรีสมบรูณ ์ ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) - ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป - - ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป - 180,000 
(๑๕,๐๐๐x12) 

- - 
 

๓๒. นางสาวดวงใจ  เรือนชนิ ป.ตรี (รัฐศาสตร์) - ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม - - ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม - 180,000 
(๑๕,๐๐๐x12) 

- - 
 

๓๓. นายทวกีาญจน์  แกว้ค าชาต ิ ป.ตรี (การเงินการธนาคาร) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 175,200 
(๑๔,๖๐๐x12) 

- - 
 

๓๔. นายกรีฑา        นาค ามลู ปวส. (ไฟฟ้าก าลัง) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- - ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 146,160 
(๑๒,๑๘๐x12) 

- - 
 

๓๕. นายศราวุธ      สมัมาปราบ ปวส. (ไฟฟ้าก าลัง) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 131,520 
(๑๐,๙๖๐x12) 

- -  

๓๖. นายชวลิต       ค ามาโฮม ปวส. (ไฟฟ้า) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 153,120 
(๑๑,๕๐๐x12) 

- -  

๓๗. นายเฉลียว       ดวงแก้ว ม.๖ - ภารโรง (ผู้มีทกัษะด้านตกแต่งสวน) - - พนักงานตกแต่งสวน (ทกัษะ) - ๑๒๓,๔๘๐ 
(๑๐,๒๙๐x12) 

- - 18 
ภารกจิ 

๓๘. นายเกษม       จนัทร์โสภา ม.๓ - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๓๙. นายกฤตยา     ทองรส ม.๖ - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๔๐. - - - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - - - - ว่าง 
๔๑. นายธงชัย         ช านาญ ม.๓ - พนักงานขับรถขยะ - - พนักงานขับรถขยะ - ๑๐๘,๐๐๐ 

(๙,๐๐๐x12) 
- -  

๔๒. นายสาธร         กมุทรัตน ์ ป.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๔๓. นายวิษณุ         จันดีบุตร ปวส. (เกษตรกรรม) - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๔๔. นางนวนอนันต์   ศรีจ าปา ม.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๔๕. - - - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - - - - ว่าง 
๔๖. นางอัจฉรา        คุลธ ิ ป.ตรี (การบัญชี) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ - 173,400 

(๑๔,๔๕๐x12) 
- - ชื่อระบบ

แท่ง 

๔๗. นางสยุมพร      เคนม ี ปวส.(การบัญชี) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - 113,000 
(11,500x12) 

- -  



99 
                  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖       

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3  ปี  (พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ที ่ ชื่อ – สกลุ คณุวุฒ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน 

หมาย
เหต ุเลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ 

๔๘. นางอุบลรตัน์     ใจภกัด ี ป.ตรี (การบัญชี) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี - 156,480 
(๑๓,๐๔๐x12) 

- -  

๔๙. นางสาวศิรญิา   ทาค าห่อ ปวส. (การบัญชี) - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x12) 

- -  

๕๐. นางกนกวรรณ    มีปัญญา ปวส. (การเกษตร) - คนงานทั่วไป (ผู้มีทกัษะด้านประปา) - - พนักงานผลิตน้ าประปา (ทกัษะ) - 152,640 
(๑๒,๗๒๐x12) 

- - 18 
ภารกจิ 

๕๑. นายจันดี          ดวงชนิตย์ ปวส.(ช่างกล) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประปา - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประปา - ๑50,96๐ 
(๑๒,๕๘๐x12) 

- -  

๕๒. นายกฤษฎา   ปัญญานุภาพ ปวส.(ไฟฟ้า) - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - ๑๔๔,๐๐๐ 
(๑๒,๐๐๐x12) 

- -  

๕๓. นายศักรนิทร์   ภขูะมัง ปวส.(ไฟฟ้า) - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ - - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ - ๑๔๒,๒๐๐ 
(๑๑,๘๕๐x12) 

- -  

๕๔. - - - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา - - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา - - - - ว่าง 
๕๕. นางสาวนชิาดา   จันทรเ์พ็ญ ป.ตรี (คอมพิวเตอร์) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - ๑๔๖,๑๖๐ 

(๑๒,๑๘๐x12) 
- -  

๕๖. นางลัดดาทิพย์    สทุธกิุล ป.ตรี (สถิติประยุกต์) - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ - - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ - ๒๕๖,๖๘๐ 
(๒๑,๓๙๐x12) 

- -  

๕๗. นายเสกสรร       นาค ามูล ป.ตรี (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม) 

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - - ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา - ๒๓๙,๒๘๐ 
(๑๙,๙๔๐x12) 

- -  

๕๘. นางศิรดา      ปญัญานุภาพ ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - ๑๔๓,๘๘๐ 
(๑๑,๙๙๐x12) 

- -  

๕๙. นายโยธิน       ภขูะมัง ป.ตรี (การศกึษาปฐมวัย) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  - ๑๘๙,๖๐๐ 
(๑๕,๘๐๐x12) 

- -  

๖๐. นางสาวรชันี   สิมมา ป.ตรี (การศกึษาปฐมวัย)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  - ๑๘๙,๖๐๐ 
(๑๕,๘๐๐x12) 

   

๖๑. นางสาววรรณา    สมิาวนั ป.ตรี (การศกึษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) - - ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) - ๑๓๐,๓๒๐ 
(๑๐,๘๖๐x12) 

- - 18 
ภารกจิ 

๖๒. นางสาวจรินุช    กัลยาทอง ป.ตรี (การศกึษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) - - ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) - ๑๓๒,๓๖๐ 
(๑๑,๐๓๐x12) 

- - 18 
ภารกจิ 

๖๓. น.ส.นพนิการย์  จนัทร์โสภา ปวส.(การบัญชี) - ผู้ดูแลเดก็ - - ผู้ดูแลเดก็ - ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐x๑๒) 

- -  

๖๔. - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - - - - ว่าง 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาล
ต าบลส าโรงจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้มีโอกาส
ที่จะไดรับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 25๖๔ – 25๖๖) เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  12.1 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ 
  1. พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนมอบหมาย
หน้าที่ ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ บทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
  2. การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จะกระท าภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
   2.1 หลักสูตรการพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.ท.ก าหนด เช่น การพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เทศบาลต าบลส าโรงก าหนด 
   2.2 วิธีการพัฒนา จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีควบคู่กันไป เช่นการ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม เป็นต้น ซึ่งอาจกระท าโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าโรง หรือส านักงาน ก.ท. , ก.ท.จ. ร่วมกับเทศบาลต าบลส าโรง หรือเทศบาลต าบล
ส าโรงร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้น 

12.2 การพัฒนาความช านาญการ (สายงานผู้ปฏิบัติ) 
  1. พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนา
ความช านาญการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1.1ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
   1.2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
   1.3 ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล 

1.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้มี 
ความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น 
  2. การพัฒนาความช านาญการ จะเลือกวิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีควบคู่กันไป 
  3. การด าเนินการพัฒนาความช านาญการ อาจกระท าโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
เทศบาลต าบลส าโรง มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. , ก.ท.จ. ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น หรือให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
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  12.3 การพัฒนาผู้บริหาร 
  1. พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร จะต้องได้รับการพัฒนาในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
   1.1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   1.2 การพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   1.4 ด้านการบริหาร 
   1.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การพัฒนาพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
หรือหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  เป็นต้น 
  3. การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร อาจกระท าโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าโรงอาจจะด าเนินการเอง หรือมอบหมายส านักงาน ก.ท. , ก.ท.จ. ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอื้น หรือให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๑. หลักการ 
 บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด 
 

๒. วิสัยทัศน์ 
 

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในพ้ืนที่ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๓. พันธกิจ 
 

 เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๔. เป้าประสงค์ 
 ๔.๑ เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 ๔.๒ เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านึกในสิทธิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
 

๕. ตัวช้ีวัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย * 
 ๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
 ๕.๒ ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๖ 
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 ๕.๓ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 
๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 ๕.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 ๕.๕ ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 
 ๕.๖ ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 
* หมายเหตุ : ระดับเป้าหมายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดในตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
  • กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  • กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) 
  • กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในรูปแบบต่าง ๆ 
  • กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม  
           ราโชวาท 
  • กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุก 
           ระดับ 
  • กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร 
           ด้านธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
   และสู่มาตรฐานสากล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย 
           ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ  
         กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์การ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรม
ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวชี้วัด 
 

๑.๑ ยกย่องข้าราชการ 
/ ผู้น ารุ่นใหม่ในการ 
ขับเคลื่อนคุณธรรม 

๑. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ 
ข้าราชการที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน 
คุณธรรม 
 

• ระดับความส าเร็จของกิจกรรม 
สร้างผู้น ารุ่นใหม่ 
• จ านวนครั้งของการฝึกอบรม 
ผู้น ารุ่นใหม่ 

๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา 
(Knowledge 
Management) จากผู้น าเหล่านี้ ทั้งงาน 
ที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการเพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ 

• จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากผู้น า 
และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
• ร้อยละของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ผ่านการตอบแบบส ารวจ 

๑.๒ สร้างองค์การ 
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี 
(Organizational 
Integrity) 

๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี 
ศักดิ์ศรี 
• จ านวนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานในแต่ละปี 

๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก 
ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง
และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ น าไปศึกษา
และประยุกต์ใช้ต่อไป 

• ระดับความส าเร็จของการค้นหา 
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 
• จ านวนองค์กรที่น าตัวอย่างไปใช้ 
ศึกษาและประยุกต์ต่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเนื่อง 

๑.๓ ก าหนดมาตรฐาน 
คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักการเมือง 
ท้องถิ่น 

๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างาน 
ของนักการเมืองท้องถิ่น (เช่น อะไรควรท า 
อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้ 
ประชาชนรับทราบ 

• ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมือง
ท้องถิ่น 

* หมายเหตุ : องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี หมายถึง สถานที่ที่มีบุคคลมาอยู่รวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย 
ความเอ้ืออาทร มีความเคารพในความเป็นปัจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ 
ตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ต้องการ และคาดหวังจากองค์การและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 

๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราช
กรณียกิจพระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท 

 

๑. การพัฒนาข้าราชการให้มี
คุณธรรม จริยธรรมโดยการเรียนรู้
จากพระราชกรณีย์กิจพระราชจริย
วัตร และพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่
ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

• จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา 
• ระดับความส าเร็จของกิจกรรมหลัง 
การเรียนรู้ เช่น โครงการท าความดี 
ถวายพ่อ กิจกรรมน้อมเกล้าฯ 
ถวายในหลวง ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาด ฯลฯ 

๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท และหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตร
ส าหรับการอบรมข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
การฝึกอบรมในหลักสูตร 
• จ านวนโครงการหรือเครือข่าย 
ที่เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ 
ตามรอยพระยุคลบาท 

๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาภาคบังคับ
แก่ข้าราชการทุกระดับ 
 
 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ 
(Training Roadmap) 
เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้น
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่าง
เดียว แต่เน้นการท าระบบการ
มอบหมายงาน การสอนงาน
(Coaching) ฯลฯ 

• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
แผนพัฒนารายบุคคลที่สอดรับกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้าน
จริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนา
ภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
• ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จรยิธรรม
สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบาง
สิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยดึมั่น 
ในอุดมการณ ์
• การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 

• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
การพัฒนา 
• ร้อยละของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์ 
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติราชการ 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวชี้วัด 
 

 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การ
พัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่ง
สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม 
และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการยุค
ใหม่ 

• ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น 
• ระดับความส าเร็จของการวางแผนทาง
เดินสายอาชีพ และพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 

 

๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย 
ส ารวจให้ค าปรึกษา แนะน า
และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิ
บาล 
 
 

๑. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ตั้งแต่
การพัฒนา แนะน าด้านจริยธรรม 
(Ethics Counselor) รวมทั้งเปิด
ให้บริการสายด่วนจริยธรร 
(EthicsHotline) เพ่ือให้ค าปรึกษา รับ
ความคิดเห็นและตอบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ระดับความส าเร็จของการเปิด 
ให้บริการสายด่วนจริยธรรม 
ได้อย่างเหมาะสมและสอดรับ 
กับความต้องการ 
 

๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และ
วิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านจริยธรรมและธรร
มาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

• จ านวนความรู้ หรือ Best Practice ที่
เกี่ยวข้อง 
• จ านวนเอกสารเผยแพร่ และความ
ครอบคลุมของเอกสารดังกล่าวกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย 
เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
จริง และมีประโยชน์ต่อทางราชการ 
(Whistleblower)ให้ปลอด / 
ปราศจากการข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งของ
ผู้มีอ านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือ
กฎระเบียบที่ป้องกันมิให้ข้าราชการใน
หน่วยงานใช้อ านาจของรัฐเอ้ือ
ประโยชน์แก่ส่วนตนและพวกพ้อง 
หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม หรือเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน (Corporate Social 
Responsibility : CSR) เป็นต้น 

• จ านวนผลการวิจัยที่มีข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนากฎหมาย 
• จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิด 
จากผลการวิจัย 
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๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
และวิทยุภายใต้โครงการ “คุณธรรม 
จริยธรรม น าท้องถิ่น” พร้อมจัด
กิจกรรมรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้
ข้าราชการทางการเมืองและ 
ส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรู้ถึงการ 
ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล 

• จ านวนครั้ง / ช่องทางของ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
• ร้อยละความครอบคลุมและ 
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(ทั้งประชาชน ข้าราชการการเมือง 
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 
 

๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้าราชการอย่างเข้มข้น 
 

๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นท่ีดี 
• ระบบราชการ และการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ
ที่จ าเป็น 

• ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
การพัฒนาและปฐมนิเทศ 
 

๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล 
ผ่าน e-learning หรือหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 

• ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
และพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล 
• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
การพัฒนาจากหลักสูตรเรียนรู้ 
ทางไกล 

๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ 
ประชาคมอาเซียนและสู
มาตรฐานสากล 
 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 

• ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่าง
เข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
และสู่มาตรฐานสากล 

• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
การพัฒนาและดูงานในต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 

๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและ
กฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

๑. การน าเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมมาก าหนดไว้ใน
กระบวนการของการแต่งตั้ง 
หรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารใน
ทุกระดับของหน่วยงานโดยให้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ และมี
เครื่องมือที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง 
• ระดับความส าเร็จของการก าหนด 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการ 
แต่งตั้งและบรรจุตามผลการประเมิน 
 

๒. ปรับแนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนของการ
สรรหา บรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้าย 

• ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง 
ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 

๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณ 
ข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 

๑. จัดท าและผลักดันให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการผลักดันจรรยาบรรณ 
• ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณ 
ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

๒. ก าหนดให้มีการบังคับใช้และ
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยา
และวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน 

• ร้อยละท่ีลดลงของผู้ฝ่าฝืน 
• ร้อยละขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติและบทลงโทษ 

๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการ
และผลประโยชน์เกื้อกูลแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๑. จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัว
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิตใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

• ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 

๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ
เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ ๓๖๐
องศา หรือ การเลือกคณะท างานเพื่อ
ก าหนดนโยบาย ฯลฯ 

• ร้อยละความส าเร็จของการ
ก าหนดแนวทางเพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
 
 

๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรับฟังข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
(Whistleblower) 

• ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงระบบ 
• ระดับการทุจริตของหน่วยงาน / 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
จากปีที่ผ่านมา 

๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการ
ตรวจสอบ(Audit) ให้ข้าราชการ ทั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วน
ภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง 
ระบบและแนวทางในการเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบของ 
ข้าราชการ ทั้งในส่วนท้องถิ่น 
และในส่วนภูมิภาค 

๔.๒ เปิดให้ประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วม
และการติดตามสถานการณ์การ
ท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาค
ประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ 
รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ท่ี
เข้มแข็ง 

• จ านวนเครือข่ายภาคประชาชน
และ 
หน่วยงานอื่น ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
• ระดับความส าเร็จของการสร้าง 
พลังมวลชนที่สังเกตและเฝ้าระวัง
การท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชา
สังคมกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้า
ร่วมเปน็กรรมการ อนุกรรมการในชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย
การวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุล
การบริหารจัดการภาครัฐ 

• ระดับความส าเร็จของการมีส่วน 
ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาคี 
 

๓. การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น 
วัด โบสถ ์มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ 

• จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่
ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรร
มาภิบาล 
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รายละเอียดของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ 
เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน 
เทศบาล  ลูกจา้ง  พนักงานจ้าง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก 

60 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

400,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
ท้องถิ่น 

1 การฝึกอบรม 50,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
คลัง 

1 การฝึกอบรม 50,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๔ อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
การศึกษา 

1 การฝึกอบรม 50,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๕ อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
ช่าง 

 การฝึกอบรม  1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๖ อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
ทั่วไป 

 การฝึกอบรม  1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๗ อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหารงาน
บุคคล 

 การฝึกอบรม  1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๘ อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการนโยบายและ
แผน 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๙ อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนาชุมชน 1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๐ อบรมหลักสูตรนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
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รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ 
เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ที่ 
โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑๑ อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการจัดการ
ทั่วไป 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๒ 
อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงนิและบัญช ี

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงินและ
บัญช ี

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๓ อบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได ้

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๔ อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ ศึกษา
ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๕ อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๖ อบรมหลักสูตรนายชา่งโยธา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการออกแบบ
ก่อสร้าง 

1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๑๗ อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ 1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
๑๘ อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุของ 

อปท. 
1 การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

1๙ อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 30,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๒๐ อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

12 การฝึกอบรม ๒๔0,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
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รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ 
เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๒๑ อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และศักยภาพ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

4 การฝึกอบรม 160,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๒๒ อบรมมาตรฐานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ขั้นพื้นฐาน)  ของ อปท. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในด้าน 
มาตรฐานศนูย์พฒันาเด็กเล็กของอปท.  

3 การฝึกอบรม 24,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๒๓ ประชุมประจ าเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

24 การประชุม - 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ สังเกตุผลหลังจากเข้าร่วม
ประชุม 

๒๔ ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม / 
จริยธรรม ให้แก่พนักงาน  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  และฝา่ยบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็นผู้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

50 การอบรม - 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๒๕ ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม / สัมมนานา  ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

50 การอบรม - 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

๒๖ อบรมหลักสูตรบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร ทั่วไป 1 การฝึกอบรม 50,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
2๗ อบรมหลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการปฐมวัย ๔ การฝึกอบรม ๔0,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
2๘ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ต่างๆ 
เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

25 การฝึกอบรม 50,000 1 ต.ค.๖๓–๓๐ก.ย.6๖ ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
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13. การประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือเป็นแบบแผนและ
แนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลส าโรงจึงประกาศคุณธรรม จริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าโรงถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  13.1พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  13.2พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  13.3พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  13.4พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  13.5พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 13.1 พึงด ารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  หลักการ 1.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นตัวก าหนดว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับประชาชนอย่างไร 
    2.การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้หลัก 
ประโยชน์นยิม กล่าวคือ การกระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดความสุขสูงสุดแก่ประชาชนจ านวนมากที่สุด 
    3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เสียภาษี 
ต่อสังคมและชุมชน 
    4.พฤติกรรมการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเพียงคน 
เดียวอาจส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรได้ 
    5.การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ย่อมท าให้เกิดความ 
ล าเอียงในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความไม่เสมอภาคน าไปสู่ความเสื่อมเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ค าอธิบาย 1.มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยค านึงถึงประโยชน์สุข 
ของประชาชน 
    2.การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ 
    3.มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 
  พฤติกรรมส าคัญ 
    1.มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
ตัวอย่างเช่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีหรือวิชาชีพ 

2.การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระบรมราโชวาท 
4.ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานเป็นตัวอย่าง 
5.ควบคุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ ไม่น าของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว 
6.ไม่สนับสนุนพนักงานที่มีเจตนาทุจริต 
7.ละเว้นการด าเนินการที่ท าให้สังคมเสื่อมหรือท าลายวัฒนธรรม 
8.การให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 
9.การเปิดเผยความจริงหรือแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยง 
10.การให้อิสระแก่ประชาชนในการตัดสินใจ ไม่บีบบังคับ 
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  13.2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
หลักการ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อสิทธิของประชาชน (People 

Right) โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วน
ร่วม 

  2.พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีความรัก ศรัทธา เชื่อมั่นและรักษาเกียรติในวิชาชีพ
ของตนเอง 

  3.ฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภา และกลุ่มผลประโยชน์ย่อมตระหนักถึงมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

  4.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมย่อมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

  ค าอธิบาย 1.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานและการมอบหมายงานที่ชัดเจนโดย
สามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบเพ่ือ
สามารถตรวจสอบและติดตามได้ 
    2.มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
     3.มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ี
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

พฤติกรรมส าคัญ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการฯ 
3. มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการติดต่องานของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่ให้ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานมอบหน้าที่ชัดเจนและมีการจัดท า 

หนังสือแนะน าการติดต่อราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจ าปี 
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
9. ไม่พยายามที่จะปกปิดการกระท าผิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจิรยธรรม 

เพราะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรม 
10. มีการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเฉียบพลันและทันการ 

37- 
  13.3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

หลักการ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความผูกพันกับท้องถิ่นนั้นๆ 
  2.ในการให้บริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People – Oriented) 

    3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถคิดก าไร – ขาดทุนได้ และต้องอยู่กับ
ท้องถิ่นนั้นตลอดไป 
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    4.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นเครื่องช่วยการพิจารณาและ
ตัดสินใจของพนักงานทุกคน 

ค าอธิบาย 1.ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงไปตรงมา 

    3.ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ
ทุกคน 
  พฤติกรรมส าคัญ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและประกาศให้ 
ประชาชนรับทราบ 

2. น าระบบ One Stop Service มาใช้ 
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
5. การให้บริการนอกสถานที่ในบางลักษณะงาน 
6. จัดระบบการรับบริการก่อน – หลัง 
7. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
8. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
9. สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อเวลา 

-38- 

13.4  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
หลักการ  1.ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า 
   2.เป้าหมายทางคุณธรรมและจริยธรรม มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายทาง

การเงิน เป้าหมายทางคุณภาพและเป้าหมายของการผลิต 
   3.องค์กรควรจะยกย่องและให้รางวัลผู้ที่แสดงพฤติกรรมเพ่ือที่จะธ ารงรักษา

คุณธรรมและจริยธรรม 
   4.การปฏิบัติงานที่ละเมิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างรุนแรง ย่อม

ไม่ได้รับการยอมรับในองค์กร  
ค าอธิบาย 1.การปฏิบัติหน้าที่ใช้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

     2.การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของระเบียบกฎหมาย 

    3.การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าทั้งในส่วน
ของการใช้เงินและใช้เวลา 
  พฤติกรรมส าคัญ 

1. การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
2. การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
4. การประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการท างานโครงการ 
5. การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
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7. ก าหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทนตามผลงาน 
8. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
9. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10. มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์ผลตาม 

เป้าประสงค์ 
11. มีการเผ้าระวังและวัดผล 
12. มีการป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
13. มีการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บผลการด าเนินงาน 
14. มีการทบทวนของฝ่ายบริหารถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
13.5 พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

หลักการ   1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

    2.วิทยากรมีการพัฒนาตลอดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต 

    3.ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริหารทุก
ระดับว่ามีคุณธรรมและจริยธรรมมากน้อยเพียงใด 

    4.นโยบายขององค์กรมีผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบัติงานถ้าพนักงานได้เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ค าอธิบาย 1. การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่
เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม การประชุมสัมมนาและการศึกษาด้วยตนเองเป็นต้น 

  พฤติกรรมส าคัญ 
1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ความรู้และทักษะในงาน 

และทักษะส่วนบุคคล 
2. ก าหนดแผนงานการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงงานที่เกี่ยวเนื่อง 

สัมพันธ์กัน 
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิดความรู้และความประหยัด 
5. เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงาน 
6. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
7. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
8. มีตัวแบบผู้แสดงบทบาทที่ดี 
9. มีระบบจัดการวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได้ 

ทันการไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม 
10. พนักงานมีความเข้าใจในสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ที่เกิดจาก 

ความสัมพันธ์ของกระบวนงาน ในอันที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการลูกค้า 
11. มีการสร้างบุคลากรส ารอง (Human Backup) ในทุกกระบวนงานให้มีลักษณะ 

ที่ช่วยเสริมหรือทดแทนกันได้ตลอดเวลาเพ่ือรักษาระดับผลผลิตและรักษาคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
 


